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TRIBUNAL DE J1(STIÇA DO- ESTADO DE MATÔ ROSSO 
ATÀ pE:REGxs.!Ro DEIPREÇON. 131/2018. - 	 - 

1.2 

-( 

r 
O 'ESTADO— DE MATÓROSSO por _intermdio do PODER 
JuÍcxÁRIq/TRIBuNÀL DE,  )USflÇA,  Cr9-PJ ri. 03.515:606I000110 
com recursos propriosjFonte 1O0, mE do FUNDO DE APOIO AO 

2- 
19..985.0 1000 1-,003U DICIARIPI FVNAJU RIS, CNPJ pb ' n° 
01 72837/QQO3-93 (Fonte 240)7, sediado no\PIécio das)ustiça,  Centro 
politicS Mrninistrativo, em Cu(abaJMT,  CEP 78 04?-926,  sediados' no 	- 
Centro ? o1itcp Adrnnís'trativp em Cúiabá-MT,, ÇEP -78' 0*9-92 	nesta' 
Lapital, neste 'ato rêpe&çntado pelq Presidente deste Sotialicio, Exmo. Sr. 
Desembargador, 	"MOSRIBEIRO Brasit?iro, asado, portvdor-  da 
Carteira 'de I6etiJadç n, 8.g6.4Ó7 SSPfSP' e do 	tsob o n. 
3461'27001234, Jpravànt deromi?iádo ORGÃO GERENCIADOR e a 
Empresa G2,ASER NETWORKS EIRELI -ME inscrito rib CNP3/I*1F ob o. 
n '° 26 098 7681à00)-5J e Inscrição Btaduafh° 1j.599646w1,sediaa 
,na Avenida D, esuirra' com 7a ,Rua '09, :QuãØip G-11,L,b' &/01, Sala 4Õ31,  
CXPST 03? Edifício Comercial 'Maristà, Bairqo Sqtõr r1irist, 4dini/ãO 
ÇEP 74 150-040, doravante deignãdo FORNECEDOR,' çonsiderarido o 
uIganiento do Prgão Eletr*nico n 54/2018 (CIA  0042036-

50 201'8 8 tr.oboo RESOLVEM 'registrar os 5reços daempres indicada 
euaIificaç1 rrestà, ATA, de acdcdo com a Iassificçàpor ela aican9ad e 
11a cjyantidade pdtd, tendendo asr  ondiç6e 	 al revistas nó Edi' dó 
Pregão Eletrôpido n -54/2018, bem como no )em de Rëferênçia n  
Ot/2018, sujeitando-s0 as parte as ndrmas constantes, ~na Lei _-ri 
8.0661 1993,  npDcretç- n9 7 9212c113,  e m conformidade, çom as 
disposiçôesaseguir:  

-a- ... 
3 	

• 	
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.3 .43 

1. ÇLAUSULA PRIMEIRA - POOBJETO 
'3 	 3 .' 	 ' 

- 	 3•' 	
:•-• 	 •_, 	7 	3 	 - 

1 1 	A tpresentq Ata, tem por obje o }egístro'depreçqs para 
eventual q&qtisiço e a r&'ovaçãd' de software "èntivirus 
KASPERSKY, com evolução dave?sãt SEL'EÇTQ PARA ApVANCËD, 
e a -Contratação dos Servíos de Manutenção, Suporte Técnico, 
Monitdrrrrento' e 4  Notifica`ção via 7SEÇaa$ '- $ECURItY, as- 
Service, copforme ' c,ondições, quantiç1ade 	" e exigências 

estabelecidas nó Edital 54/2O18seüsán'ekos  

- 	
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- 	
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jribL1pal çk Justiça 

MATO GROSSO 
1 

ATA DE REGISTRO PREÇOS-N., 131/018 - CIA. 0091315sÓ5.2018s.11:0000 

1.2. 	-Està Ata de 'R'e9istrd '-de Preços -vincuIa-se ao Editál 'do 
Pregão, it1ënificadq tio' preâmbulo' e à propdsta .venêedora, 

/ 	1ndepéndente mente de tia n~criçao. 

• r 	 - 

2. CLÁLfSULA SECUNDA - DOS, PRESOS, ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTIi*TIYOS ' / 	 - 

•2:1 ... Ëmçesa vencedorat 	 - 

Empresa: G2ASER NETWÕRKS FIRELI 1ME. 
-,CNI?,J 	 /G0 :' O.Ü9S.7&801-57 I 	Q 'NdaIÃET'ADuAL: 10T59'.666;' 
Etidereçb: .Avnida D, esquina cohi a tPua 09, Qiadra G11, Lote 01, 
Sala 401, CXPST 03, EdiffciovComerci-aI Marista, Bairrq Setor Marista 
'Çidade: GpiânFâ/G0CEP: 7410-040f' 
-Telefçne: (62 3088'-581L7 t-fv1AIL iuniot©asr.dom.br  
Norn'e do Representqnté Legal: CAMILAtVIRES MILHOMEM 
Çartejra de Identidade: 4035751 	'órgão E.Sc'pedidoh DG.PC-,GO 
CPF: 023:190.851222 

-4- 	

. 

- 	 2.2. 'o preço Ajstrad, as especifitaCões do pbjetôê ade'mis 
tbndiçõés oféftads.naÇ propoa() s,ãô as qu,e à'eguem: 

T 

Grupo. Iteii Descrição 
1 	- 

SKU 
' 

Unidade . 
4 

- Qtde 
VaI,r,r, 

Unitário 
-R$ 

-Valor,, 
Total 

A 

' 	

1 

, 

-.'.eIp 

de 	uso 	do q 	sbftwae4 
Raspersk'y 	Endpoint 
Scurity- 	ADV4NcED, 

peçiod9 de 3,(três1 
anos. 

Renovação eUpgrade-do  

licenca'niento de. direitos  

-. 

-KL4867KAYTC- 
, 

- 

• 

4 

Lidençá 7,500 P4 74,50 

2'' 

'Rr558.750,00 

'2' 
'direitos 

de 	Iicenciamentq 	de 

sbttware 	KasperskÇ' 

de 3 (três)'anos. 	, 

d&uso 	do 
 

Eild'poínç 	Security  
,ADVANCED,péIO petíodo,  

KL4867KA'TÇ 

Aquisiçãd oara exp'ahsQ  

J 

Licedça 

• 

3-75 

, 

R$ 54,óq 

- 

R$ 182.250,00, 

' e 	otiiicaçotmvia 
5ECaaS. 	 , 

Manutenção, 	£updrte  

Mês' 
- 

'36' 
' 

'-F• 

10 .1000 00 
- 

-. P4 360.000Õ 

1 	 ' 	 , '. 	
" 	

.' 	 • 

.3. 	LÁUSLJLArRCE,IRA—VALIDÔEDA ATA 	 ,1 

3j. A validqde dá. Ata:de Registro de Preços ser de 12 meses, a 

partihdaassinatuça, não4'podtido sekJrorroad. 1 	- 

4' 
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.' TribupaideJutlth 
MATO GRO$SO 

ATA DE dEGISTRQ PRÇOSit13V/2918 -CIA. oQ9131So5.ainitI.00OO 
4. CLÁUSULA ',QUARTA -REVSÃbE CANÇEAMENtO 4 Ç 5 

'4À. A Administração raIizara pesqinsade mercado pçriodicamnte, 
em iatérvalos, nq superioresa fSO (cento e  oitenta) dias/ 	ma dias, 	d 
verjteica'F a  vantajosidade-dos rèçoregifrado í'ietá Ata. 	À 

à 	 . 	 A. • 4.21\  Os! preços regitraddspot1eç'ãQ se rêyistos-ern çtecortência, de 
eventual rdução dos ,preçost. 

	ratrcados no rnrcaçIo oudq fato''que 
elev4e Ao  custo do 'objeto registrado, cabendo a Aministraço / 
pçbmoyeras neqocJaç6ë5Qto ó(S)'fõrrrecedqr(S). 	 '.• - 

4.3. Quandoo preço regffado'tornar-sesypçrio ao p?çp, prattcaOo 
no Pnerçado1  por,  motivo supervenienfr,, a Admipistração cdnvocara  
o(s) "toraecedor(es) para negociar(ern) 	redução dos jireos ao 
'aJbrepçatJcados RIo JviÈrcado.' 

4:4. b fornecedor que não. acéif 	rdd'uzir seu rço- 4ao valo( 
pratkadoeIo mercdo era ftbetaao do cpmporpisso assúmido)  em 
aplicaçãczcie penalidade.1 	

- 

4.5. Quàno a j5rço de- merdado' .Xorna-s siirérlõr,  aos, j3reços 
registrados e o fornecedor não puder curpprqp corrlpronlissto, o'órgão 
gerençiador poderá:'-  

- 	 •- 	e 	- 	 - 	 -- 	 . 	c 

- 	4S.1 ,liberarô fornecedor do- compromisso assurtiido,. casp- -a- 
comu)cação ocorra 

11 
antes do pedido dè foneèiménto, ê sem 

aplicação da penalidade se confirirçada a veracidade- dos motivos 
e coiprovrt(áapresentadbs, e 	 e 

A- 	 e 
4.5.2. convodr os demrs otecdbes para áss'e'gurar iguaí 	- 
oportunidade-de nçociação. 	 - 

A 	
, 	

A 

4 6 Não havendo êxito nas negQciações,- orgãó gerenci?dor devera 
prdceder a revogação desta ata de registró de p?eçd 1 dotando as -, 
medidas cabiyeis pra obtenção da cpnttataçãp*  mas vantajosa 	- 

4.7.0 ftgistr6-ddïotneedor será canceIaddqUndo: 	0 -, 

	

4 i 	- 	 A-A- - 
desdumprirscond)ções,da at4 de re,gistro de preços, 

A. 	 A- - 

4 7 	n$o retirar, a nota de empenho 1 qu instrut4ento 
equit'ai1ent'e no' prazo estàbeLecido,'pelã' Adrrnpistra.ção, seri 

• justifict4va çeitáveJ; - 	-' 	' 	• 
•4;7s.1naç- 'aceirarredb#r osefpreço -eistràdo, iaiii6tese-
-deste sËtornarsuperror a'queles praticados fio mercado, ou 

4-.7,.4,, sofrer sanção 'dmtnjstrati 	cujo efeito torne'-'u proibido. 
çie 1  celebrar" r  contrato admjnistrativo, aIcançdo o orgãp 
gérenciadpre' orgão(s) partiçipante()  

-Bloco Des. Antóni4e Árruda Av.. HItprIpdor Rubens d& MeÏidohça,S/N - Praça das Bandplras-
CEP.: 78049-925 - Culaá -'MTA - TeR -(.65) à61723747 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS-N. 131/2018 'CIA. 0091315-05.2018.8.116000 	- 

4- 8: O cáncelamentq' de, iregi s&ds astipóteses"previtas no !ahs 
71 4.., 4.7:2 ,ê 4.7.4 será foçroUZadd por. despá#cho Øo órgão 

gereniador, asegtJrad,o o contraditório e a ampla defesa.', 

4.9. O chceIar?ient& doregitro de pççps pQderá o:torer pr7ãto 
superveniente, decorreflte' dê tasó fortuito' ou força maior, que 
prejudique o cumprimehto da ata, devidamente comprovados e 
júst!ficdos: 

 
4.94. 	r'rpião d&inteissé públicoo'u 

S. CL1AUSUL.A QUINTA - 0OTAÇAOORÇ4MENTARIA 

- 4.9.2. a pedid6 dó' -fornecedor. 	 - 

511. 	As dSpesas 	 puogramdas -e 

effl dotação orçenrá'ria própria, 'prévita no orarne1nto dd 
'Tribuna'[ dê Justiçado Estado 4e, Mato GroSso para o- exercício de 

• 
2018 na ,classifícação a6aix4 

Gestão/Unidade: 03.01 

» Foçt24p/64o 	1 
 

Pi-brama deJrab&ho: 03,6 Apoioadnihitrativo. 

• 	Elernentfde Des'pea: 3.3.90.4a4.1  

P1: 2009 Maútehção deP4esd In'formática' 

6. CÉÁ4JSUL1SEXTA—PAÇAMENT,O 	 - 

64, 	O. preços mádtn'os-aceitos. 'sd os cjue e enontrjfi no 
,Anexo B 	 •. 

62< 	Nos 'prèo -d propQstk Vencedpra deSiero. estar inçtI4sa / 

todas as despesas, ta1, 1ëomo:' taxas; impostos, fréee,,gur&, 

-embalagens, mã*fluis & durante 	período de gárantià de 
funcionamoto. 	. 

.6.3. 	Para o item 3, erviço de Manunçãó Suport Técnico, 
Mbnitor$mertQ e NotificaçãoVia SECaaSf 9 paa1nento será 

efetivado mensalm,enté, até 36 (trihta),'dia§ após a execução,do 
'serviço, -pelo 'CONTRATANTE (à CONTRATADA, *coiri. apreseritaçio 

' da' Nota FtscaÍ életçônida Øévidrnçnte ià'cdrTiparlladá 'dos 
documentos comoro~rios, da manutenção das, copdições de 
hbIi€aãb-da contratada e das certidões, confprmèèxiência~ do 
fisco' - ;cabendo ao fisçâl detria'hdarit, ao físcal téchicb e,d fiscal 

'adrninistrativo, atestá-la'conjunt'Fnnte 
6.4. 	O pagamento, da atpiisição itens i'-ç 4., Rènovaão e 

Úpgrade do inciamento d' direitos, de uso do -sot!vare' 
) 	 '' 	 . 

a 
$Ioc&Des.AntónIode Arruda Av. I-Iistorladõr Rubens de Méndonça,51N - Pra'ça-das'Banqelrps 

	

CEP---  78049-96- CuIbá - J'IT - TeI.f(65) 3617-3747 	* 

« 

• 
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-, 	
• 	1 
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ribuqid Jb*àb-  Ëadoa Mabrogso 
1 	 ;cordqnadoia dministrativa 

Departmen4Administrativo-3erência $etorial de licitação 
Xdiéfond:5)3617tV4T 

enipii: )içita?ap@tjrntjus:br, 
t 	 - 

ATA ÓF REGISTRO. PRECOS NV131/2018 CIA. 009 j315-05t2018.8.11.000Q  

qiJiiço de lidéh'éipierto 'de "dirèitos, dk u'o do. sbtf4are'. 

& .íribur(a4de justi a a 

r &TcTGR6SSO : 

-4- 

Ka'secky Ecidpoirit Security,  "pelo , eríodo'de ,(trêsLano, e,cá 

?ealízado'em até 3 dias àó'sa data-dó >rêcebiMento dflnftivo; 
7 	

7 	
4- 	 - 

 

6 5 	Feito 'isso, 'b Fiscal Administativô, qu 	apos 
cõnfõrrtie eçt' 20, Xit, alínea "É,, da $eQIução 182/ÇNJ, taplbern a 
atestara - desde pie em conformidde tQda a qóciírl)eptaçã,o que 

- 'lhe' foi en.viada- encaminhando-a 1ao d&partamerlto 5sponsaveJ 
peto pagameHtô junçamente çomras2ertid6çègigidas e termo de 

'4-  recébimento definitivo;  
- 	 -/ 	

- 	 ', 	
7 	_\ 	-4- 	- 	7-V 	

- 

kaersky ndç5oint'Secu'HIy, pêlo' período de- 	ç$) -anos7 'é. 

• 6.6. 	Pàra'aefetiyaçãó.,dã,'pag'ámentb devem 'ser pdotado.s. os. 
seguintes.procdirïenbs, 	 - 

6'.6.,1.. 	Apre'séntaVo do dotumeRto  de cobrança, no setor de 

P'rptõdôlo doTJMt;-.. 	 - 
6.5.2. 	Se durante a analise' d. dodLi'meht.ço apresentada 

juntamente dom a -Nota Fiscal, o iscql dm(nistrativo  dó 
côntrato verificar' a,  falta de Øotume,ntq7tu a 'ncçssidáqe. de 
algurii esclarëdimento: por pafteçda CONTR41TÃp nçtjficacá'q 
preposto -cIo 'ontràto p'ra que- corrij 'a r5endência,ou preste o 
devido esçlardcime7itEo, no. prazo 'de 48Is;- 

6 6'2 1, A partir Øa'tnotifjcação,,o  praz'c1para pagamento será 
'sus'penso at-eqte a7 CONTRATAD\ 4-diligencie para. soluçao, 

4 	 da,pendéncia';  

t6.0.3. 	-PC dev&uço da •dÓcu)nen'taço Ide cobrãnça pão`  
aprovada eJoTJMT no servira de motiib para que 'a licitante 
yencedorasuspehdp a 7exéçuçâo cjcss serviços e a entrega dos 

< 7_ 

2 

"e 

Ii 

-equipamentos,', 	- 	 - 	- 

6 6 	Nenhuç?1 p9amento será efetuado enquanto pendente 
de liquidação qualquer óbrigaçâo firÇanceíra que lhe for 

- Çrdpostà -em ivirtúdede Jeriálidacl,e ou-injdirhpiêrlçia. 
6 6 5 	A nota fiscal apresentada conf erro, sera, deyolvida a 

Contratada para rtificaçâoe (eapresentaâb, acrescer,tando- -
se río prazo aqui fixado à diâg que'se paareçn entre a data, 
da devoluç-ãqlp,â dareapresehtaço 	 ' 

Q1 

1 

r A' datat7,de vepctrnen1b' 4da fftura ,-nuiCa o't1er'á.1se 
•ibferiõ'.a 30 (triria)édias  da da'tp' de 'seu ef,etiyo- 
encaminhamento.aoYri!punal de ustiça 	j' 

6.6.7. -. A fatura deverá ser ericãh-iinh4à 'a partir cio,-quinto 
dia 'util dq mês 'subsequeritda prestação do serviço,, apos a 
apreentação dó retatoçio -ç10 Nivel t4linimo de Sêyiço 

'4 

a- 
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6.6.8. 	Havnd4o penalidadede mu,la, gloás ou. indnizações, 
1  

ct :val.dr poderá ser'  Øeduzidd' do crédito -quea CQitratda 
d'porventura fizer jus; 	 4 	

1 

6.7 	A nota fiscal devera, sêr'dprse,ntada em .duayias para,'t9ue 
possam ser ates€aØs 'e ehcaminl'iadas' pr,a pagam rito, de'endo 
conter as,5eguirítes especfica5õesr  

6.7.1. 	A data de-emisâodnotSfiscal; 
6.7.2 	NúmehS ,da odemdè yrripehho ,øØ1contrtd ;  
67'3 , 	O valor unitário e tqtal, de acordo coq a proposta 

aprSentada;  
6.t4. 	O número da-conta 'bándárla da empresa nórne do 

banco e respectiva agên'ciâ, para recebiménfo dos cred'i  tos. - 

6.8. 	b-CNP.J constané d'ã fatúra deVeá 	o memo indicad'ona 
proposta de preços e'na'nota4e,empenbo.', - 	- 

6.9. « Qüando do' pagamento, será' eftuada' a' reten'ão tri'Rtária 
pre,vista"na lègisláç5o aplicável'. 	 ' 

A Co'rtratada rgutarmente ôPtnZe  pelo .,Simjlãs 
Nacional, nos termos da Le CÕmplementj-  n° 123, de 2006,- 

- 	nb-ptrerá 'a reterpã' iributárea quanto ao ,-impostos e 

" cóntribüições abrangidos por aqueíq regime "No entanto o 
paga mçhto ficara condicionèdo apresentaço dê D'eclarSço, 
cãnform'IN/SRF n° f.31/2012. . 

6.1O. 	Á Cqntr4ada, ao emitir seu documentã-fiscal, deveráa'j5or 
- 	corretamente os dados do Co'htratanï:e. 
6.11. 	A Ra'zâo.:Socfat do PJMT na nota fiscal è/ou

4 
 'fátura devefá - 

ser: FUNO > DE AOIO AO 3WbICI4RIÓ - F1JNÁJURIS .K 
CoritftatpdaemItirá tat uraiento pôr ,'meio do CNPJ n0,' 

,01.á72.-83710 após,eftisso 'd,aordemde seyio. 

6.12. 	Os valores dos \tributos iricider1tes sobre o forneciiieto ór,a 
contratado deverão áer'destacá'dos' nrepcfiva hta f'ical' e/ou 
fatura Sempre s'emp,re que a)egislação tribUtHa'o 5ermitírr, sehdo certo 
que, no preçb ajustado,. já Starão inclusos os valores dos * 
tefe - os tributes. 

p.i, 	O TJMT só' autorizar a realização dos paganj&itos Èe 
houver,Ór, 	parte dos fiscAis recjuisitãnte e tecnico, os i5eçesarios - 
ATETO 'comprovando 'que o, frdduto entregueténdé" às 
èspecifièações ic'njca e éxigêhci'de,s'çrità,s ,deste'termo' de 
Referência e,'por parté do fiscal administrativo, o necesario 
ATESTO' cy.rn'provandd, '' " conforçnictà'de 'do Øro&sso de 

( 	 r&ebment6 ralVzádo pelos fiscais equisÍtate e técnico conforme 

'1 

'4 

Biccb Des. António'-de Açruda -,Av. Historiador Rubens de'Mndoflça4'S/N - Praça das Bandeiras' 
cËp.: 78049-96 - Cuiabá - NÍT - Te1.r565) 3,617-3747 

7. 
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1 / 

-e 

Bloco Dos. Ànt4nlo de ArrtJqa- Av:  Historiador R6beç de Mendçnça, S/N-- Praça dasBã'ndçiras 
À 	 ÇEP. 78049'926 L  Cuiabá - i1t- Tel: (65) 36p3747' 

- 1 	
- 	4' 

-1 

ribunaDJg stkaÔ E'stad&d'. MIi4: Grosso' 
• .. 	,. CqordenadoriaAdministativaf -. 	/ -' 	 DepaPtamento Adtninistrqtiyo 

4 

G - erêhcia5etorial de Licitação 

jYibunI -de Justiça 	 .Telefone: (65)311-3747 

MATQ'GROSSO 	(e mau lucitaEaoptjmtjus br 
-' 	4 	-• 

ATA DE REGISTRO PREÇOS 14- 131/2018 - CIA 0091315-0520188 11 0OO 
as 'determinç6es previstas no edifal da licitação, no termq 'de 

) 	/ 	referêtoiS"ena legjs]açãode rege 

6 14 	Ppra efeito 'dë pagamento, o TMT procedera a retenções 

trj&utanas e 'cprevidenciprias ç,evistat na Iegislaço em Vigor, 

aplicavers ao Õbetodçsta ltctzçpo 

6 15.'As emprsa, inscritas fio Sistçrpa Inera'dd de Pga.iepto 
de Impostos .p  Contribuições das Microempress das Embrs 
Øe PequénoPorte (IMPLES deverão' ariex à sua notafi&àaI, 

umá via original,,  em- Opo tirríbiraçlo;  unia' 
identiftçando a çQridÁtâo,,jpri dicak e fiscaIde sua empresa, efn 

cumprimento ta ,nossa 9 Norma I-ntçrnk 'de Traamentoçdos 

Documentos /ÇradQres'  de Déspepas, casoC'con&ario, serão 

+ 

	

	aplt,çadas as disposiçõeslegajs vi9entes CIN SRF/MF 1 234/?0t2, 
&dell/O1/.2d12Y 

1. 	
6.16: 	Os ØÍga?fientos. p'fetuádà àCONTRtTAA.,não ' isenao 

de .stiâs obrigações .e respnsabilidade 'itctJièdas 
fornecimento, especialmente ,aquelas.relacionadas ' t  com a 

AquaLídededppr'dcjuto.  
- 6.j7. 	Ante,dequal4uër. pãgàm&nto se realizada aëonsuJta eo-

exírne dos docuçhentos'a fim esecornprová'r a regularidade'do 
±adasframenton,o $ICAF é a validã,dé ds coQØiçõ,ê de hapiIkação 

daCONTRATDA;. 
6.f8. 	A CONTRATADA fica cientç d4 condição-  dê qup 4 d PJMTé 

substituto ,tribieitariô, podendo ser impostos e contribuições Sfins, 

6.19. 	Na hqotese de pàgamQrlta de jurtsu-de,)mora e .4*dçmàis 

encargos por atraso, os autos-, devem ser ipu(dos om as 
justificativas 'e mbtivos, ç ser submetidos t a'preciaçã' da 
autçriçJad&supriorEómpeterite, que,açIdtaá as to'idêntia r?afa: 
verificar se é ou não o, caso de ap1raçâ'p dejesponsabilidade, 

	

- identifcaço.&àS en9ç1vidós e irnpujçãó Lie -Mus za, que- deu 	, 
ãaua. -. 

t.20. 	Ocorrehdo atraso nó pamnto, e desde que para tal riãp 
tenha :coneoMdo .Me alguma forrtfa'- 'b ForrÇçedor, havêrá-
ir?cidência de atualização,monetariasobre o v1ordevidÓ, pel' 

j vàriç&9 acumulàd do frtdice Nacio,ndr U jrebsap Cóhsumiddr. 
Amplq - IPCA/IBGE, ocorrida entre a data final pevista''para o' 

'pagamento e a dta dê 'suafifétiva realização t i - 

1. •14 

3 



Fiscal e Intçrante-Àdmirritratiyó 	
1 

Bloco Dos. ArÇtónlo de Arruda—, Av. Hi,toriador Rdbens de Mendonça, S/N - Praça das BandeIras 
/ 	 CEP.: 78049-26- Cuiabá - MT,*Tel.: (65) 3617-3747 

'1 

- 

* 

/ 

Tribunal dè Jufçd doEstado dç:Mato GTOS'SR 
t Coórdénadoria Admini~tativa 

bepartaetfló Administ"rattvb— GerênCt SetoiaLde Liçitaçâo 
- 'Telefone: (65)3617-j747 

- 	 - 	

émail: Iicitacaotjditjus.br  - 

TJ/MT 

 

 

Tribunal déJustjça. . 
MToGRossp' 

FI. 

  

    

'ATA PE REGISTR9 PREÇOSN.'131/2018 -cIA.oç9131so52q18,s.11.0000 
7. CLAUSULA SETIMA— PETALHAMENtO- PO OBJETO 

- 	

1 	
-- ' 

7.1. 	Forma Ø Exêcuçãpre d Gestãg do tontrato (Art.18, § 
.; 

 

30, 111 	 - 	 1 

744. 	Principais Papéis (Art. ià, § a, iiÏ, a, 1) 

27 1 1 1 1Ã 'execução do con'rato p(essupôe' a exlstênclp dos 

sëgyintes 

InteranteDemanc!ant' 	-. 	
- 

Nomë Frarcicoí)bsétarvaIhoMarcíIid 	' 

Mafrnculd, 3879 	 -  '- : 

E-t*ãil > francico.iiar1cilio©tjrnt.jijs.br  
Área'-  
tDepaItmentoXSetor): 

' - Dirçor - do Qepàrta'nieritodé Conectividadd' 
/ 

Assifatura  

Interrfte Demandnt süLstit4o 

 - TborHas Au9Jsto Cadtaho  
-Matrícula :5544, 

r. 

Nome 

ÊMail 	 - :thomas.caetaocltir#ajusbr 
4eá 
(Departamento/Setol - 	•- 	 • 

nforjnáção 

As'sinatu? A , 

Jnteràhte téchico 
Nome Maç'co-PaüloLisbb 
Matrícula,  23f07 

rnacos.Iisbo@tjrHtjusbr-
Departamento 4eCpnectIylda&e 

E-Mail 	. 	 1 

Area 	- 

4Depãrtmentô/SëtorY 
Asinafqra. - 	• 	 - 	-. 

•In'tegnté Técnico ubitUto 

Nome 'Marcelo, Monteiro dé Mora&'s * 

Matrícula 9838 
E-Mail 	>, marcèlo.moraes@tjnft.jS.br  » 

Átép 
.(Deprtamênfo/Setor) 

DepartarntodéConçctfvidaÇ1e 
- 	 - 	 - 

-Msinatura * 

1 



¼- 

,- • 1, 

Tribunal de Justiça do sadb deAatÕ Grssq 
* 	dfoEdenadoria AdminÇtr*tiVa 

/ 'Telefone: (55)6173241 
J 	é-mal[: iidtacao@tjmtjus.bc 

2 

Yrjbunai4e Justiça -, 
, -MÀJopRç5sb 	1 

TJ/MT 

Fis, 

Noftré' 	 , Ma'r&An€onJ'f1olina Paa[a 
Mat ricula- 5548 	/ 

E-Mail1 	- ' marco prSØa@trnt jus br 
À 

Área 	 - 
- 

(Deprt'amento/'Sétãr) 
coor$nadoria4dministrativa 

-' 

Assinatura. 
- 	

---- 	 't 	/ 

'tscaLe Integra9tçsubstitúto;Adrrtinistçativo 

Nome, 
	: Ánúeson-üoniingues AU'gúsCo  

'Matrícula, 10082 
1'p E-Mail' 

' 	

rt 	 -.  
- 

pndersoaugsto@tjmt.jus.-br. 
CoordçnadoriatAdmnistrattva Área 	

1 

(DepartamentojSeto) 
Assinatúra. - 	 .- 

7 	- 	 '- --'' 

7.i.Diiiârnuça da Ececução (Art 18, § 30,' 111, a.2) 
À' 	 $ 

dri'sEatpd'o cleféitoi de funçiô ria mento2fOránt&Q-'prazo 
de execuçao cqntratul nos sotwares, a ONTRAfADA devera 
pbstitui-lps'por outtos Iguais,--op. sup(riores, no p')zazo,de 

-, quinze (15) dias cdntads, a partir da rfotificação efetuadí 
pelo T,JMT1 sefrfqualque't ôhUàdiçbnal. - 

1. 2.J. 	A soluçãb1 çl deféltb' ,dás produtos e- os ser-viçds 

leverãosér Slizadoks ho termos dns-?itens i. e74esté'- . 

Tçrmode Refêdcia' 	; 

7Z3. 	dA CÔNtRATADA 'eVt enviar or 'é-máil  'ao -FISÇAC 
,oda as irfoçrTíaçôs 'da Gentral de Atendimento para 

	

-b,ertu& dê dhamado"dê: a-9sistência tícniça, eb-t díasitéis 	
¼/ 

-, 	- 	 -Ç  
(seundacTefra 	exta:feira 	não. útés4 (s,àbado»dorihgo e 

'feriados), indicando' teiefo4e"OapO e/oucanat telefônico com 
tarifa local tipo '4QOX" ou telefone de ftgaçãó locl es ,dados 

e 

/ 

débertura. 	 / 	
1 - 	 y 

¶ 	

7 	4 	".Qs erviços de suporte ou assistênciatt'ecnica deverão 

ser rea)izdo nas dependências, do TJMT e do Fo;um 
/ Capital, dito 'Ofl'SitC"Â ha modalidade 8hx5d t.JBD (next 

r 	
busir1ess day, - proirno dia unI) Poder hvèr serviços de' 
astência u suporte rêmotameót'é,-desbe que ejâ aprovado` 3 
pelos iscaisTe'cnitos dÓ contrato.",  

7 2 5 , 	As rn~9tálações dos cornponn&s/softwares/f'eatures 
contratados serão realizadas da egúintef&cna: - 	 */-t/ 	

J, 

1, 

'1 

Bioco'Ds. Antónlode Arr,u4aí-Av. ÊIistcridpr Ruben de Mendonça; SJN Praça das Bandeiras ' 	- 	
CÉP.:4 78949-926, óiJabé - MT'- Tèi.: (55) 3Ea17-?747 	 - 

-) A 



yribunI de Justiça 

-MATO GROSSO, 

-' - 	 ' 	
- 	 .4' 	 • 	t 	 '•_á  

ATA DE REÇISTR REÇOS rÇI31/2618 - CXÂ..0091215-05.2018.8110090 

7.1.51. Cerá ,a,CONTRATADA a responsabilidade pelo 
deslocament6, alimentação estadia do seuvtecnico'ao/nb 

- local da instalação dos-corr(ponentes7sbftwares/feaure, 
com ads as éspeas 4de transporte,. frett e segyro 
tbrçespôdéntes;' 

1 

7 25 2. A' CONTRATADA devera apresentar cronograma para a 
insta ação dos 	 )ad!dionai 

solicitádps-  no' Ãnéxq ,Ç deste Trrrio de' Rëferêhcia e' / 

apràsehta ao-  Fisçãj téçnico, o qual 'poderá -aprovar, 
rpyov-pu solicitflIterçãQ para adéuaí às dmafldas 
doPifrT;,'- 	w- 	' 

- 	 : 	 1 	. 
72Ss. A instalaçao e dava -em date tur flja, pre\Qamentq r 

' agendada 1, eptre i CÔNTRATADA e o JCQN - 

D,qpctàrnehtpØe Cçectiypd; 

,f  

Tribunãkde)ustiça do Estado de Matp Grosso 
coorder1doria Adnhinistrativ? 

Departmentó Adminitrativo - qrência Sétorial de Licitação 
Teiefone (65)3617-3147 

-maii: Iiçitacaogtrrh.jus.br  

TJ/MT 

Fis 

'1  

4 

!or ocaião do re'cebimeritp pro'isrio/deflnitiVo dos 
produtos/iristala9ão, será assinado doçurnenEo"pertinente, 

* 	que ingrárá o 'Contrato, 3e. cnfôrC cõm.- om  
estabelecido no Art. 73,-da Lei-8.6'66/1993. 	/ 

	

7.2.6. 	t -Aetão dó coptrqto seiã exercido por flcais"técnidos'  

eadministrativos dsinadoseló CONTRATANTE., 

	

72;7. 	
e 
 Os fiçais de, que 'trata o -itérn 7.2.6  oeste- item 

deverão: 

,7.2.7.1. .,Manter regIstra de ocorrêicias çelcinad'as corri Ja 

exeçuão- do contrato; detëmlnand? todas 's ações 
'. necessárias-  para 	ub execução  f e, regula'Hzaã'o .das -, 

faltas ou dêféitos. 

l&eçdber, - -atetar e '.autorizar os dóçu,mènto :dã 
despes-giand6 comprovado, flej'e corrétaexecuçâo dós 

- 	
- srviços, para fins .de pagamento 

..5. Comunicar3  - formalrnnt, -irtegularidades c,omçt1.
idas' 

passíveis. de pénalidades,ijT mo efetuar Ss.glo'sàs ria 

Nota !!scSl/Ffuca.  

7.2.7.4 'Controlar o praz'o dé vIg$ncià-, do' -irÇsfrub'enta 

contrátyal sob, sua reponsa11 
 ,iI)dacfe. e verificr, o 

: 	curnprirnent6ine*gr?al da excuão 	dtSjeo. 

727.5. tpcamfrihar às aut,orjdade.s coçnpetntes veçituais 

pedidos de-alteraçã&é pr6rràgçosritretuai. 	T 

Bloco Des.dtónio de Arruda - Av.-I-HsorJador Rubens de Mendonça, S/N Praça das Bandeiras 
cEP.: 7?O9-926 -cuIabá --MT - 'Teit: (65) 3617-3747 
- 	 /_* 

1 

-4 



'trjIfuni deJust(Ci" 
1O 3AOSd 

4-, 

44-4-J*
-,  

TriEuruI de-Jystiçqo-E  tbd&de atpGtosso"  
C6ordenadÕriaAdnitraiva 

-Depajtanietf A4minis'irativoLGerênaa Setoriaídè Licitaao 

4 	 , 	telefone; (65)3917:3q47 

e-mail: Iici&ao@tjtjusbr,  

- 	s 	'• 	w4  
'ATA DE REGISTRO flEÇOS.N...131/ 2018 - CIA. p0319405.2018S.,1.O00Q r 

7.276. lIarterregistro dtditivos' 

1 

-4 

2' 	 41. 	 - 	 '' 
- 72.7.7. Çamunícar\à autoçid,çJ'e §yp'erior, 'em temp'õ tíábiL 

- 

	

	epog escrito, as situpçõéls que irnpliue'+n \ atraso., e 
descurhpnmnto' de cláusulas coptrat-uais, pÂt-a adoçSo 
dCÉ' p?'ocedimepto necessarios a aplicaÇão' das 'Êanções "- 

,-' cpntratjiais caiveis, resguatdadosy os -princípios 4do 
-,contra çjitorio eda ampla detesa bem como "as situaç6s 4 \  

que exijam alterações contratuais-, para autorizaçao e 
demàr,prQvi.dêncjas'jcele ração -do eifnio.dftivà. ' 

7.2.8. 	As débisões 	ptovidn5is que ultÊapa'ssren1 a 

con?petênçi1a do físcaí/gêstor ,deverão ser solicitadas ao seU 
superior 'Airarquico erfi tempo hábil paça a 'adoçS9 das 

. rned(das'tonveniéntés. 	 . 
c 

7.2.9: 	,ëxprada ,a''t'igência ,do contrato p tiã b, hayëjid 
pendências quanto, a su exeçyção(o 	scat pflciro a 

"CON4TRTADAíor'Õcaso, s'cérç d ,devluç'o da garrtià -' 
pre,stadà-rtafqhna do'alt. 56,5 1944 da LeC8:666/1993. 

	

7.3.5 Reunião de2Alinhafflento 	, 
- 	' 	- 

7-3.1. 	D»vera ser eahzad reuiirSo delinbamei*ô com 
objetivo'' de 	ident?icar 	as 'expectativa 	hivelar, os 
enWndrmentds '.,acerca das càbdi8es ' 

. '  	 ,
dsabeleqidas no 

Contrato, Edital2  ÉAne' 	esdareçr 	'eis dúvida í 
 

: 
.aerfà,da execução dos serviosí  

4- 

'_ 
	

1 

7 3 2 / 	Deveãopafticipar de,ssa euhiãp,Lno  minirpo, o Fical 
'çlotonffâto e-'o Peposto da LICJTANtE  gNEDdIA. , 

2 	- 

7.3.3. " 
	

A reuriiâd reaJizar'fp-á no? LMT,.0 Qy  4trvés d 
sistema de \)idcqnferência, em at P5' (tinço) dias, u'ie's a 
contar -'da data de7 assiclátura do Contrato, " con'form,e 
ágendarnepto efétúadp,eIoFiscái do' C&ftratb.  do,  TJMT' 	- 

7.3.4. 	Nessã -reunião, p CohtFataçI "deverá alSçsentar 
• . ôfidalme'rit'e seUPrepç4tO; alffi d foj-nécer p  repçtiya' - 

'comprovaõeÇacerca dos requisitos .de qualificao exiTícigs 
neste -Térm"o, dê Refeçêtia' pára d7 rõ sibr1aisfue srSô' 
aldcadop patr 5  a execuão dos,  serviços e ipstalação dos - 

'equipmento., 	" 
- * 	- 	- 	-- 	- 	 - 

7 3 	r 	Todos s r)tendiçneRtos- da reünião de alinhamento 
deierão constar d'e atai, de reunião a 4seriavr0a pelo Fiscal 

4' 	4 	1 	'1 	 -'.4 	 'k 	' 	 '4- 	
4, 	

•4,7 

'1 	 Bloco 'ès.4ntonIo de Arruda - Av Historiador RubenCde MendonçagS/i Praçads'8andeiras J 
tE.: 78049-926 "Cuiabá - MJ -T&l.: (6y361 D3747  



7;4. Instiumentos depolicitação'do(s) Servlçõ(s) (Art. 1 	3°,' 

AberturaNem ehfr d atendimento único, ¶tand 'para 
.7 - 	- 

sftvare,quantb para'sefyiço 	 ' 
/ 	 1 

17.4.2. 	Tmbé 	setoh Utilizados 'd'segUintes instrumntos m  
4 

- , 	formàis de oiicitãça 'do('), séyigõ(s): 'Atehdiníer'itó através 
Í 	 . 	.7 	 - 

de _çanaV tèlefonjco gratui-to',08QÕ e/Õu c,arl,aI felefonico' com 
tàrifa local tipo ¶flOOX1,24  -horas porFØià,  ?, dias jôr semaba; 

- 	Chmadó técpfcdíatràvé's c, sie na Mtçrnèti 24 horas 
iór dia.? dias por semana: " 

/ 	II, â,3), 	1 

r ------------- • 

7.5. Locai de Ëxe'cução'do Sèrviçó 
-r 	 4 

	

7S;1. 	Os s&viçã'de instalação e impiantação,do ambiente 

dic' i 	specifiada edeverãg ser executadosna unidade, iti cia 	 á  

	

' 	t-3  
seguir:  

$ 

Tribuaide Justiça 
MATQ.GF3ÔSSQ 

Triburi,01 d4 Jystiódo'Estadde Mi?o Grôsso 
Coonad6rÍ rd 	a Administrativa 

Departamerjto'Admiriistrafivo - Gerência3stoyi?I de Lititação. 
1eIfope:(65)3617-3747 

-e' 

	

	 e-&ail: Iicitacao@tjmt.jus.br  
3.. 

'4 

tJ/Mi' 

Fis. 	 

ATA DE RËGISTRO PREÇOS N. 13112018 - 

'Técnico kb toptrato 
5pr1Icipantes. 

cyA0091-315-p5201818.1L0000 

do' TJMT 'é assinadá Øor tod'os os 

7.3.6. 	A Coptratãdaumpriráâsinstruões'co,mpIeh]entares 

-. 	do TiIT  quanto kdxècuçâo &horário'de.raiiação do serviço, 
permríência' e ,, àircuIção de 	eu( 	i técnico(s) 	nas 	 3 

dependências'doPJMT. 	 / 

7;4.4. 	Abertura de chamado, a,ravs ,de ,ôrd'erri de' se'rviç9, 
conforrné rhôdeio coÏSâpté Op'  -Anexo-A deste Termo, de 

Referência,., 	 - 

Instalação,  djiibá - 
MT 

• TribunaI'dJUtiç& 	' 
Cento Político Ád'm iisErativo - Ráa d, /N CEP 

8O49r'926'L Cuiabá-M3T;  

  

*1 

4 

7.5.2. 	3.0 serviço' serxeçUtadd ria unidade citada neste 
. 

-, tem, contudo; o' serviçopoderá ser im1antdo ,em quaIquér 
unkade jdrisdicionâl d9 PJN4T, nio1hàvendo a'pecessidáde de 
desloca'ménto do técnico dá. CONTRATADA até a unidade-qUe 
çsriy,erçedebenøp a riova'impI'anta$o., 	., 

A 

6. Hbráriq ç1eExe'cução' do Serviço 
- 

7.6.1'., 	Irfstalação,f De segUnda a' sexta-t&rá,  en"e tlOh e 

18h;  
1 

'BiocoDes António de Arruda -. 3v. Historido Rubens de Mendona,'S/N - Praça das"Bandeii-as 
* 	 £ÇP:,78O49926-t1Jfa6á-- MT TeI: (65) 3617-314 



44 

'77:t3.Nomdd soIicitante 	 - 

- 

7.7.1.4. Loca Udade'Rra 'eecuçãó da 6S; 
' 

444.4 	 .44 	 - 

Y7, 	S. ResponsayeLtecn i co -para4 oendmito- 

jtibunal de Justiça 
MATO GROSSO 

'Jribundl d'eJisjiçØdo Esta ddtdé$afô Grç'sc 
Coordenadoria AdministFativa 

Dêpartamento.AdriInistravb - GerêncuaetoruaI de Licitação 
teihfone: (5)17-3747 

e-r ali? Iicitaca9@tjn1t.jus.br  

•44 

1. 

ATA DE REGISTRO ?REÇOS13172O18)—'CI4. 0091315-05.2018.8.1t0000i 
7 6.1. 

.. 	

Swpoçt:e SeviçQ d ateçidirnento 'na moda)idade, de 

/ 	
- 	•44 	 ' 

7.6.3. 	5Qarantia: eyiço- deatèndirhèntopa1 mbdâIidàdg de 	' 

85x5çl NBD;  
¼ 
	 4" 

l.7A Exeução'daO-dem deSej-vio  
1 	 4 

7.7.1., 	 aa Para o lnlcio 	eectiçãoda O~,tfevera iei, enyia4o 
e-Fnai!de confirmação de abertura )iaa to fiscal tecniqo efical 
't&iêó sUbtituto 	u,e-rnaI i<n'cijcdÔ'p9réIes',-o Éjpaldeverá 

-- 4' 'gohtertqrçínitio! 	1-4  

r 	 '7.J7.1'.1.NtJdaOS;\ 
' 	 & 

Ôa 	hora. dèabertura dS'QS; 

1- 

--1 7;74.6Ní.vel'de5sevidadeinfotnàdo'; 
- 

7,'7.1.7. 'Problema reatado pelo:soiiçitante; r' 

7.7.1.8. 'rev.ãde- ernp6.ãê solpç$o; 

7)1.2., -. Ç 	á'o'de ôwqança da »ever dad& 	OS? dbverá,er- 
'enviãdo novo e-mail contendo tó.das ps1ÍRP6rmaçõesdp. item 

4.  

	

77 3 / 	IndeØe'nderjte d 4- forma ,que'Yat OS foi -'iniciada,_ 
- 	- 	 4- 

çonforme deflnidono it'eh-i 7 4, qevera ser enviado .4ê-rnil 
çonforme no item 7.2 i ' 

NãO obsfatê ser 4 ëontratã'da, a ú'nic 	'exclüsÍvá 
responsável'péla éxèç,ução detoclbs os:sçrviCos; dContratnte 
.deva-sé-ó- dir.eit10 de, 'sem que, de 
-Plenitude dessa 4 responsabjidade,texercer. a mais ampla e 
c'om,pletfiscalizpço. 4-" - 	 k-tè 	

1 

4 

7.8. Níei de Serviços Exigdospra a arant1a ÇNSd)  

	

4 	 -- 	 \ 	' 	 ( 	 .4 

\3
4'
,IJI,a,4) 	

4] 

 

	

-\ 	4 
- 

.:78. 	A ,prstço. "da ServiçÓ-,. Tçtn!cp Es,pecia1izdp 
4eecutdo terá stia -yLidpdé fredidâ' por4 mo d& NíyèV 
'NípimddéSer,viço -*igdb. 	L 

8hxcUNBb; 

3 

' ante'rV"' 	
.2 

1- 

-'5 

4- 

.4 

.4, 

1 

BIóç Des. Ahtóqio de Arruda - Av. Historiador5Rubens de'Mdndopç,-8/N - Praça 4-das Bandeiras, 
4 	 '. CEP. 78049!926. Cuiab-YT-,TeI?: 65) 36173747 	- 

- 

4': 
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A 	 Telefone: (65)3617-3747 

e-Mail: IicitacaotjmLjus.br  
1 
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Tribunal dá Justiça 

MATO'GRQSSo 

FIs. 	 
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• 7.8.2. 	J-layendo qu&quer intrçup'çào 'no funci4ríame"tito da 
soluçáo/ o TJMT efetúara abertura' dç çhmado repprtando 
'todos os sintomas. 	- 

7.8.3.'.' 	Serão cohsiderdos;pra efeito,dos níveis eçãgFos: 

7.8.3.1. Prazo e Ateridímep,to: Jçrfpo decorrido çptre a 
abertura dó',chamado t4pico ;efetuad,b Pelo TiMT na ,  
Cerfrral dê "Atendimento do Fornécedor é 'o efetivo início 
dos tràbaIho' de suporte - 

1, 

•" 7.8.3.2. Prazp de Splu,çao D?finitiva:,  Tempo decorrido entre a 
abertura 'ddch'amado ,écticcf efetçido pIo 1',JMT Na 
Central 'dê Aterldtrneri;o dq Fo'rnecedôr e a é fetiv 
recolocaço.' ia 'sdlução em pleno estado 'de 

- 	' fuhcionatpento. 

	

4% 	 1 

'A contagerri do prazo de'âÇendirnerito e solução 
definitiva de -cada chamado'será" partir 'da abertura do 
chamado técnícb na Central de Atendimento disponíbiliza'do 
pelo Fornecedor, até & momento da,  cbmunicaçãb da, solução 
definitiva' dó, prQblemá e aceite pelo 'Departamento de 
toneétividade do tJMT. 	

4 

7,.5. 	As caract&tics do er5>iç&J'JMS'são as séguint?s 

'4 

 

.7. S. 	Períodwdp serviço: 36 (trinta'e'seis)meses; - 

7 85 2 Tempo de atendimento: ale  4 (uatro horâs para õ 
- 	' seu inicio, 	 - 

7.à.5.3. tempo d rparo: vádáJ 4e acordo õom a' 
severidade; 

7.8.St4 Qtempo'ç1é reparo ser& ciitto,a'partir da abertura 
'do chamado,, hmitdó a'té o prazo etipul'ado. nas ta 

• • 	" 	de sevrip1ades OclÃem 7.9; 	 • • 
7.8.5. 'Iflterv'IO$Ie dortvra: 87r5,084ofa 6õr ia$ 

dias por semna); 
- 	' 

7.8.5.&.Stporte a 4istântia/réflióto: 'Assistência ,remota 
para soluçâd4dprqllernas,cornUns'4e siØorte., 

-8.5.7. RaIizar' ,evento perÍóclicos a 	manutenção 
1. 

1

renlóta' com 	atupliza4ão 	de 	sttbsitemãs, 
implementação-  "dç' novas rotinas, impIáÁação d,e 
iiovfl 'fetures/funciopaIidades: Serão , restado 
éVentps remotos de atupli?açâ&Jéri'odicarnhte çonforriie 

5 	 - 
1  

Bloco Des. António de Arrudi- Av HistorIador' Rubens de Mendopça S/N - Praçadas BandeiFas 
CEP.: 78049-92è 1  Coiabá - i'1T.- reL (65) 617-3747 	- 

'0 

4- 

1$ 
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MATQ GROSSO 

'tribuç\ql'e Justiçd èlo Estadp deMáÍo Grosso 
- 	

coordeadoriÁdmn(stratía 

Deriailarúéntó Adininiktrativo— Ge reÈn'cj'a'$,e,toriá Ude Licitação 
TIfon(5)17-3747 

• era iicjic9ó@tjmtjus.br  
1 	 . 	6 
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cfeflnidp érp tabela de, execução de  sr.Vlos DrovaØa:pèIo ' 
flcàt ttnico 

1- 

7.'9  Indicadores deNíve(MmnIm0de Serviç'o Exigído 	/ 

7.9:1, 	- Pao dê áteridimeríto: até 04. qyatôLhoras ara 'o' 
t 

ifljCiP. 	 - 	_-- 

7 92 os ,'Níveis, de Sert'iço serão blassihcads conforrneas 
severidde de Ï 4• 	 - * r 	- 

Tipo' 	',. dë 
Severidade,  

,Teifrpo 	
1?  

Dèscrição daSevezidads, 

Severid'ade 
JJ rgecitç 

01 	- - 
- 

'-' 
Prbblma quie-torridWa 

de' 	ide 
inoperante, 

$eéridae 
Médio,' 

Q2 	
- . 

- 	1  

At - 24.ïiorasí 
• 

•1 

' 

1 

c:ejudíqder?1 

PhoblernMiroir dúvidas -que, 

ad'Øeraçãdá'  
inàstri\,urdê 	ede- -c1)ps 

p - nferrornp 	p lacessp: 
aos 	dos; 	

)• 

Sevprida'de 
Baixo 

03 	
- 
. 

Ate'4ëporas, 	:' . - 
Probjemas ou dúvidas que 
trerh alguma 	restriçõçs,a. 
operaçãd da irífrestrÜtürS; 

- 
everiade 

Baixo 	- 
04. 

- 

At 	48'hora."  
í 

RrobIe*m 	oL dçvida 	que 
rfâ-aétem;opetaçâqd'a. 
infraatrutua, 	- 

/ 

6 

1 

-It 

1., 

r 

'7S.3. 	Os Atndmqntcs. aos içharndos 'técnios d 
- severidade Olie 021deveç9 ser realizados uior miof&fômnico 

e não podeçãbser interrompidos ate' o completo 
:reseIecirnntí da- solução, . mesr'nq qué e sj:eidam par 

j'èriodo\noturnos abados, domingos e feriados Nessé caso, 

	

não, poderãp , acarretar custos adicionáis a 	TJFtT A S  

interrupção do suporW de' ui ohamad1. otecnico desse - t¥ de 
sveridade'pèto Foneceq'or,  e que não tên1ia-Ido prevrteqte1  

-auorizaclo pelos fjscai?,tecnicb, ou ¼por, pessoa idicad 

- r forrnalmepte por éstes, pera ensejar em ..aplicação de 
penalidades prvistaL nos Níveis Minftnôs  de Servo e no 
dêmais'disposjtiviosdatefmo de Réferê'hçiaédo contrato. 

-'' 
9.3'.1.. No cad de interrupção do atendimento do chamado' 

-serw a revia 3utotlzaço dos fiscais técnicos, ou por 
pessoa jndicada'f6?tiíaImente por estes, enseja -a a 

	

éha!idade préuiista rTo'i€&m9.11 da Xabe! 	ontenØq o 

2 	 - 	' 	-•1  
-BJoco Des'António de-Arruda-'A. Hlstoriádcr Rubens dej-lendbnça,5/Nt<- PJaç'dasandelr 

-. 	CEP.: Z8O49926- Cuiabá -iMT _.TeJ.(65)6i737t7 

• '•. ) 

4 
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TeIefoi: (65)3617-3747 

e1'mai: Iicitacaotjrnt.jus.br  

TJ/MT '7  

ris. 
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:valor 'para -o PA?611 ë PS>108h ,.concprnitaqtefflente, 

, limitada\ ap1idção de ,até - (dçipa)- rintiçJêuicias; 

7 9 4 	Os chamados tecnjcos tiassificados com seertdade 03' 

e Q4, quando no soluponados no prazo definido, poçlero ser 

automaticamente escalados prq a,  seVërklade\02, senØp tlOe 
os praosde atepdirnentp e solução detfrítjà do-'problema 
bem 	como 'penalidades previtas, & serão autom'tiámerité\ 
ajr±adts pata o novo nível.,  A intrrupção do, uporEe de 'um 

chamado-  técríicq dss'etip9 de severidad p,ejp ErYecedbr e, 

quenão tenha si 	previamente autofizado pelos fiscáis 

4 	técnicos ou por `pessoq indiçáda fÕrmlniente por estes, 
poderá 'nsear a aplicação dê penalidades preyi±a pos Níveis 

1inimos de Serviço' e nos demis dispositivos do Ter4no de 

RefSêpci9 e do Cbntrato. 

)'s.4.1. No caso de inteftupo d'o atéçt'dirtjehto ,do'chaj31ad 19 

7' sem a prévià autóriíálgão 'dos fiscais - téánicps, - ou po 

pessoa' indicda. forrjalmentê po'r e'te., ensejará a 

enalidadé'preVistailo item 7.9.12, kabèla  contendb o 

Valor para o ES > 5 dia5, Jirrijtãdo ,a aplicàçãode até 3 

(três) 'reinçidepcias; 	 . 

7.9.5. 	Entende-se pqr termino do eparo,a disponibilidade 

pa'rauso,;em pêrfeitas coridiçôes d,e funciohamento,no local 

ondeestá instaladb. 	 - 
¼ 

',Os praios pa r&-atendi dièrtp de 	dháhiad dê suporte 

técn1c9, restrito aos 'de se'vr!dadk 3 - e 4, poderão ser 

interrompidos quando'caracterizada problenp de nicroc6digo 
da solução (bug), sndb -necessário o .éncarTlirihamento da 

falha ao labdratório do fabricante etórrípanharÓento de sua 

oIuço.  

7'7.9.61. No caso,,de pfd'blçÊna'dé níiçoc6digo (bd'g) que não' 

posuír soli.igão,  írtiedtata q que '7seja detectado, que 

o)ução possa exceder praz'pde d6& .(e1s'jihoràs, áp'ós c 

,ncah,inhamento cio chamadó para o laboratório dó 

fabr9c2nté, a ÇONTÁATAI» deverá retomar os Orazo§
, de 

.' atendímento dos chamados interrtrnpjdbs cÚe'nãd sejam 

• afetadp's diretarnqhte pelo bug 	• 	
7 

Os svjços de' sup'ore dev?eãb àer' p'i'et'dôs 
déperjdências do CONTRATANTE (Sede do-  TJMY), quando 

-7  

/ 
4 

Bloco Des.Artónio de Arruda - Av. Historiador Rubens de Medonça, S/N ,raça das Bartelras-
CEP.: 7,8049-926'- Cuiabá MT - TeL Ç65fl617-3747 

-. 	 - 	
E 	 -H 	•' 

7- 	
, 	 • 

-7 
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Tribpnal dJpsttça do Estao.dke MQtotGrosso 
/ 1 	 CoojÕaori Administrtiva 

Departamento Administrativo - qérência Setorial deticttaçao 

triburiâl4p Justiça. 	
C 	

TeIefope:Á6)3íi-3747N,. 

'MATO GRbSSó 	" 	 -' 	
ikitcad@tjmt.flis.b? 

4 
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rjecessprio ou por 4solicaço xpressa deste,,,, no local onde a 

soiuçãode se9urança @stiver instalada H' 

, 	79 8 	Apos a. conclusão do stporte, ,o Fornecedor / 

coynunicaj o fato ao Departamento de. Conectivjdadê do TJMT 

e-soliçitara autorização para o fech'Bmfrto do char4iadoCaso '. t 

o Departamento,-de Conectividade. do TJMT no confirme a ' 

solução AeflhitNá dó probIeçta) o chamado "permanecera' 
'4 

Øbrto ate qie seja efetivamente solúciobâdo pêl
k
o Fornecedor 

Nesse' caso o D 	amentdd '.dn 'ctiyidade dp4 TJN1T 

~ 1'nfpr[nar"Ias,pdràênciascelatbaflothaf'nád&'àb&to. 2 

?- 	'shrnpre q'ue houveç qyebra do NMSJ á(s) isdalÚs) 
43' 	 tecnitoLs) 'rittiçâ(ão) notif;àação ad Fornecedo 'ou seu 

prépost, já,,ferá & prazo, dê, no maxjmb, 	(cinco) dia 
r'uteis contç1os a pa-rtir'dp recebimento da notificação, para 

. 	apresentar A.Susti?idativas para as falhas verificadás.  

7.,940.-, Caso não sejam observados ,os przos para 

atendimento previstos, a Contratada estar sujeita a multas» 
calculads sobre 61 valor 1global.' 40 contraõ,' conforme o ' 

disposto na tabçla abaixo, onde a sigía "PA" corresp'ohde a 

prazo de Atsndirnento, é- "Pst t6rresponde a -)Prazo de 

Solução: 

11. 	SEVERIDADE, 01E 02 

DESCRIÇÃO FAIXA PÉNAUQAD,E 

ATENDIMENTÔ 
• 

/ 	- 

'4 

-. 

DE 

ZJ-i <,-PA ':5 4h 
/ 
- 

/ &lulta cJ.ê 4% sobçe'o val&r do 
Contrato, àellcada 	m dobro 
na sua reincidência 

• 
4h A PA ;çQfltrato, 

'Multá dC8% 	o'&ré"o valor d'o' 
aplicáda &rn dobro, 

na sua rerpcidência 	-' 

• 

PA 	6h 

' 

. 

;- 

 lá 110% 	o yalor dó Mu 
	

; 
contrato, 
Contgaq 	derá 	ser 
4resciddid'ô,è- ser .dedreda 	a-' 
sua 	ine?ecuçãø 	total 	ou 
paféial'cotn basejióartigo 86: 

'-'da 4 Lei nó 8.66/id 	1993 

PRA-ZÓ 
SOLUÇÃÓ 

DE- 
h c PS ,s 36h 

- 	 ., 
- 

•Contrato, 
Ulade 7%sóbre o'Qalor 

aplicada em dõbro 
n4uãreincidéncia. 	£ 

. 	
'4 

3611 < P5 ~ 7?h 
Multa de 14 	sobra o valor 
do" 	Cont 	

%
ratd', 	aplicada 	em 

dôbro'na suÊ reincidência.. 

Biocb,DeË.,AntónIo deArrtjda- A. HIstorIadorubens de Mendo9çS/N Praça das Bareiras 
K 	C5P437804-926 Cuié MT'-TeI.: (65)-,36 -7-3747-, 	1 

1 " 

4- 

'4 	p41 

'4 

/4 

'e 



ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 131/2018 - CIA.10091315-05.2018.8.l1.00d0"  
fy1uJta'210/q  sdbrç o- valqi do, 
co9tçta, hi&ese.ém que o 
ednttd 	poderás 	ser 
çdscirictido e ser ctãeretada  'a 
:súã inexécúção total 'ou 
,.parcial Comb 	ho artigo 86 
4da Lei io, 86,'de 1993. 6  

-1 

> 72h;' 

4,  

'1 

4 ç  

4. 

" . 4 

Iccq Dês. António de Arruda - Av. Historiador Rübens de Mendonça, $/N - Praça das Bandelr4s 
EP.: 78049-92 -'Cáiab - MT- TeI.:'(65)36f7374 - 	- - - 

'4 Trttiu,nàl dê JtJsfiçpfdo Estad&té Aatõ Grosso 
'ÇoordenadoriaAdtninistativa 

Departamento Administrativo - Çerêpcia Setorial de Licitação 
telefone: (65)3617-3747 

e'-mail: llcitacao@tjmt.jus.br  
r 

TI/MT - 

 

Tribtinalde Justiça 

MATO GROSSO 

Eis. 

  

    

7.42. SEVERIbDE'Ó3 e't4 

DESCRIÇÃO- FAIXA. 	, 	'. ' PENALIDAp,. 	2 

'4 

PRAZO 
S0LUÇÃO 

r ' 

/ 

DE 

d 

'48h < P5 5 72h 
- 

•'4'ria 

4vlulta. de 1% sobre 6 valor do . 
Contrato, aplicada em cobro 

sua reincidência.' 	- 

72h < PS' 	106h4, , 

, 
' na 

-Mál&de 2% sdl5re ,o 'Vàlor do' 
Ççíjtrato, 4jlica'a- em- do&d 

 sua reincidência,."  
. 

4 

P'> 108h 

, 
» 

1 

- 

'çonrato, 
Mula' 3% 	sobre •o 	valor, do,. 

hipotee tem' que to 

çoptrbto' 	" 	'poderá 	ser 
resciHØidp e ser- decretada a 
sua' 	Çnexecução' :t,Øtal 	ou 
ppçcià1 corri base n' arti'gp 86 

'-da Lei nb 8.666ydé t9.93. 

?.9 13. A aplicãção 4das' mijltas acimá désrita êtarí.ratrfta ao 
máximo de 02 (duas)1 ocoçrênias, p6dendo ser êscaíonada 
para-um n(vel supdriódem caso de entendrrhentõ do PJMT,, por 
paçii'e ,dôsf1cais odendp se' acumulado-  ds valores -de multa 

quanØo,Ieadoa se'veridde'o.0 o\rir,aipt 
1 

-7.9i4. À CQNTkATADA ficará sujeita às, pena[@ades  pevístas nos 
itens .911 e 7.9.12, dmc'àso1pexecí9ão, d dõntrato, 
etr' de execução, têxecuâó )Dárcial {içnperfeita), mora 4de 

'4  'exècução e jnadimpl&iièçto -contátCiaI, 'sem j3reuízo 'dps 

penal4ddes previ5tas nas Sanções Admidistrativa,s çonstánte 
nssTêrmode Referência. 

 
'4 	4 

7.1O. '4  Moíiitçramento d .,xéc4çãoÇArt. 18,%3°, 11 -a, 5): 
4 	 ,, 

,Será efetuadd p&os fitais ,dehiandaítes, 'tEédiicós- e 

a'drhinisttativos.'  

"4 



E-. 

2 	 t 
-Termo ,de Recebi ento Provisorio, - dando, inicro, e 

E 	 4 

pr$ 	;d.taãooservJçb, 	
4 

7.11.3. 	Forma derece1iehio 
,1 - 

.dfiníti'iiO E 

B)ocopes.EAntónlo de ArçJd t'AF.,Historiadorkubens dd MépdonatS/N -Praçaqas Bandeiras 
&& 	CEP:-78049-926- ctiiapá ,,MT.—,Tel.: ( 57 3617-3747' 	t 

p'r1rneir 	dia iitir pdsteKár à-i€atáç- 	 'rE---,c o dos' softwa 

1 

E- 	- 	- 	-E- - 

ATA DE REGISTO PREÇOS N.1311201&-, CIA. 0991315-05.2918.8.110000 

:QuMidade'e RtebirnèfltoEçIp(s) procbito(s) CAiE. i8, 
3:°,,? III, a, 

11  

' A»nsta1àção. dos "prodúto será- reaiizàdà' 'em 
momentos di$iatos, sendo a entrega p reatir com pr,azo 
conformê»tem 7.11 2 1 e seUs subitens,. ho local defiíÇ'do 
itém713à. 	4 	 - 

'.fl.2. 	For,ãde rcebirieità pioWsóri& 

E- 

no 

1 

Tribunal dejustiçEà 

FV{ATOGR'ÔSSÓ ç 

-. A 	 -- 

4E 	4 	
i 	 - 

£ 1 

TriIunal 'de..JOsti{a 4c{ó Bfao,de Mato GfOSSP, 
- 	- 	 cdbrdenadotia Administrativa 

Depaflámento Adminrstratuvp - Gerência Setoril de Licitaçãó 
kfçfóne (656p-3747 

e-mail: Mcit'apaottj mt.jusb 
4 

1 

/ 

7- 

9- 

) 

7.1i.2.1..? 	 i Qsec'5os'e4itfehças quê Dmem'opbjeto do 

	

L 	presente Termo'  de R'eferênLa, dVerão ser instalados no 
pàzo mxjmo de 30 (frmntã)'diasorrídos  a :dontar'd,a 
data de rcebimento d not de emiienhq 	parte,da 
Coritrafad 

	

1 	 - 	
- 	- 	 • 	'- 

'-7 

 

1,1j. li. DUrante o'praio maxirno de entrega da solução, 
E 	

COrJJRA,TADA 1evbrá executar a insaíaçãb  ddrn' 
c5rrrnar1hàmeHto da éáuiQe 'Íécnita' 

1 • 	/ 	 .p 	 - 	- 	qq 

	

7' 	E-. 	 ,- 	1 	 E- 	 - 

7.1L2.1.2. Pha asfeatyres/funconaI)t1cfS'da  versao nova 
de antivirus c-qrrerão em prazo diferfenciado d0 tem 
7 11 41, ficando limibados ao prazi -máximo de 1 
aqp,da ásslnatf,rardocontrat9 Os prazós e ordens de - 
instalação 'descritos neste itérrLdeverão ser defini os '. 
etn 	conforme decrito rio Anexo € deite 

Temôd&Fef&nda. 	
E' 7 	• 	 / 

• E 	 E 
7 11.2.2 '. 	O,,pando desa instalaço -será realizaØo o 

qcebimenfq provsbio, 'pprá' eteito,  de  rpQgHor 

rverficaão da conformidade do produtos' com as 
esp'ecifica©ões cõnstntes desfe T-eri o de keferêdcJt ' 

741.2a. - 	Ofisçal demandante e q'flsca!téenico dvero, 	- 
apos ja coriprcvaço do perfeíto'funcionamto dos 

- equipamentos ê 1a ádqtaçõs às. esneriflrr 	- E- 

'tétnicas7de6ias •nste Termo de-l.eferênda,''emitir e 

	

assihãr., -enrno máinib T5 (ci'nçb) diS, úteis, contados' do 	-. 

Departamentode Gonectividad,pag qu e possam 
&xeçutar osprocdirnentÓ  dd item 7.11.2-.2;,  

E- 

/ 

E' 



t 

/ 

/ 

( 
Tribuna de Justia 

- •MAT&ER0SO 

ATE REcISTROPREÇÕS-N. 131/2018'— CIA. 0091315-05.2010.5.i1.0000 

7.11.3.1. 	DefinitiwS, em; no máxiinó 05' (cinco)' dias-e 
úteis, torítados ,a partir da yerifkàção,1-da:qualidade dos' 

'p'rodutôs disponibilizados, exeÇUãb 	'de 'testes pds 
equipamento~ qU& foram: 	i!ns~ta lados' .os softwares e sUa 
consequente aceitação j,as unidades juhsdiçionais de s 
maneira,,remota 'pèlos técnico do Dpèrtaento de 

onêctN'idde, rriedian;e ' 	 çmissão 4o Téjmo ,dé 
Receblm,enQ Defirrttyo assinado pelas partes 

- 	

L 	 . 

7.11.1.2. - O ac,êiee o póstçtior 3ãgamento-dd prpdptos 
'n'ão eximem á licftapte veiïcedqrá das responsabilidades 
p&acorreão:de todos os de'fêifb, fa'iAas,e quaisquer 
'Sü&4 irregularidades 	- 

Local da ântrega dps Ërõdbtos; 

Tribunól d,,e Justiça dó, Estado de
i 
Mato Grosso 

- 	
Co9rderiadoria Administrativa 

Departamiito AdministçatKio— Gerêhciaétorialde Lícitão. 

Telefone (65)'3617-3747 
e- 	aiI: 1çitacaotmt.jus.br  

TI/MT 

ris. 	 

/ 

c 
. . 	EntregS- virtuaF -' 	 licqças -çieyerãq 'ser 

entregues 'np e-rhil dds ficais técnicos' 
descritos descritos nestë dccúfriento 
P entrega"devera ser previarhe9tecgendada 
peéferencia frre dom t fiscais Véchicos.  

Entrega 
1 

7 

't. 

1 141.3: 	À CÓNTRAtA6A deVeiL& 	ao FiM' - 
- 	 bepaharnent& dé: opèctivÍdde d djsp,onibilidade do 

<' rodútq, por 	1 'meio do, endereço eletrônicõ 
assessoria. tdnectN'idàdè@tjftit.jijs.brendere'ça5Jo .ao fiscal 
.técrico, -para que, sejam tdmadas ,tódaseap tôxidênciàs 
neceárias ao inicio da'exêcução' ? 

'7.1'1.3.5 	Os prodI4tos- gomente 
s
é 
1 

consid'rados 
-acitas depois- de rniffiLicititó teste ,de fUncionarinto 

eftuàdd pela, 'equipe dé' técnidos;dotJMT .g tfétklicos 'dã 
CO$TRATApÁ. Por eJo do referido teftë, roced&-se-áT 

1 
- 	 checagem das pêrfeiEascohdiçôes de filpcipnamento do 

/ 
- 	 produto, bem como do respectivo -funtiopïqç?pntote das 

especificações em, conformidade com ,-o 	Re4uisitt 
T'écnicos, cÕpsiderando-e. as -carcter!sticâs técnIcas 
ofertadas pela .CONTRATADA., 

7.113.6. 	, Ocojrndo' qualquer  problema* o'Li dkrergênciak 
nõfle%tes.4ossoftwres, a'COt'JTRATÁDA térS.o prazo de 
1Q.'(de) dias útejs arà rocçder às correçõ,a partir da 

nôtificasãor adeqjaõe Áu 'subtituição'Jo j6rhduto objeto 
dStç ajuste, voltando & procedr -conforurle disposto no 
i&m 7:11.2.1. 

 

BIdo 0es.Antóni6ge Arruda - Av. Historiador Rdbens de Mendonça, S/N Pr$ça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926-- Cuiabá, MT - Tel.: (65) 3617:3747 - 

'1- 

- 	 -, 

e 

1' 
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4- 	 4. 
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7$ - 	 '- 

Triatde4 )jstiçq'-do-Estqdo de frtdtb-Gros~cj 

	

&ttt 	 Iepartatiiento AdpiinistrMivo— Gerência 5~rial de,Licitaço 
• 4 	 goordgnapoiadministrãtiva 

tribunâl deJustia 	 TelefSne: (6536i73747 

• MATO GROSSO, 	 - 	 e-íI: licjaca'otjrntjus.br 

'ATA DE REGISTRbPfttEÇOS'N. 131A018 - CIA. 0091315.054018:8.11:0000 - 
711 3 7 	Indeendenteriente 4as 	corres 	/ou 

adequações-' mencibnada - rio 	ijeffl 	aqterior/ a 

CONTRATADA devera- tocá} / Os jrodutos, çontrafadosfr 	4. 

yi'mediatamente e em definitivo, gaso a 'correção dos 
desvidscor1statados hão seja efetuada no periodo de ate 

10 	çJet) dias corridos7 tdr{t?Øos a pa'rft da -data da, 
prifrieira notificação, sem ô$us pàra •o ÇIJ'MT; 

4. 	 - 
	 - 

7 11 3 8 / -Caso- os produtos contratadÕsnãoaSndm ao 
especificado Õu, gonesentem déf&ltog, erãç, cpnsideradd 
riSo entrgue e a contagem Øp prazo; de éntrega não' 
sera interrompida 1ávido a rejeição dqsrpesmos, Neste:' 

'caso, a dONTI.ATApA açcara..com o(s) ôriusdécorrehte(s). 
desse -atraso, 	 47.' 

 

	

741,4. 	Formàcléayaliaçãg da quuidade'dos bens bjoj 
. 7 serviço,entregyes- 	- 	 r 

	

t 	. 	
• 

7.11.4.1. 	Objetivando ,a continua tieIhorja d9 proceso de 	- 

'géstã9; -o 'longo da ., vigênçia' Ôon'l±atuaI,4 súpdIfer 9 
'e 	 TiMT, atraves doFiscaLTecnico, rçaIizara, em tempo não 

5(iéyi6r á'Çseisr)ieés,, aAvSI[ãô-d&DesekoenlM-d 
Forne&dor» o que pern4ltica aadoção 'de eventuais 

k 	ajustes rí& modelã de,-atehdirneítp, .,conforípie, oité.riÓs'1 
abaixo,. podendo 'ser crSadds f•putços quê' se/fizerpm' 

4 	
•-, * 

 
4- 	 neceSarios.  

2.11í4.2n. 	'Càniunicação: -.Aval iação - 	 aIitatia 1 da 
cprnunação 4o fornecedor, çomo clarë,za na infbrmaçio 4- 

/ 	formas "de goliCita0es, e queionamentos ão' 'TJMT .1 

éducaçãp-e nível .de forrtialidadé 4po' atendrriento e tern'Øb 

- 	 . 	de resôsta:às soIidita.çõe.  
._ 	

4 	 4 	'4 

7.1t4.3. 
£ 	

ConfiàbiIidade: Pj-e'stàção' Correta (isenta de 
'faIh'e'errsj do 	 a 1' 

,'eficácia - das medidas preventivas e/ou cor'retivas 
,a'dôtadas, 	 -: 

7.11À.4 	Ofgán(zaid: ,D p'ofttrø'6 de pIanejàmdrio,, 
integcpção e,controI d?s ativídâdes, curnprindo os prazos 
acordados,,diobjdade 	pessI 	dQmlnld do 

	

' 	
o 	y 

seryío 	i 	ndas atvidacfesorIecimet 
 

4 	 * 	 " 	" 7.11.4.5. 	Para,- os crjterios 'descrrtos acim
4

a 
- - 

sero 
afrÊbuídá hpfa'èi'd 'o' (±erd) á iO ('dèY; :cui 'média 

- 	 .rsuItàrâ-ehi 4  uni 'd6s c-orícitosabab?b:' 

.BIôcb Des.'_António deAri-ua - Av. Historiador Rúbens'dé Mendonça/N - Pra'ça da Ba'ndeiras 
CEP.: 78Q49926 7 Ci4iab&-,MT-- TeI: (55)3617-3747'- 

4. 	4 	 - 

4- 

4.- 



4 	 4 	
- 

daiüsfiça'do Estado de Mato Grosso,  

- 	

£oordendoriàAdministrptiva 

Departaniêrito Administrativo - Gerênda Setorial de Licitação 

Te'lefone:165)3617-37.47 
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t 	- 	e-mail: licitacab@tjmt.jus.Gr  

    

      

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 131/201á -CIA. 00913ï5;05.2918.8.11.0000 

2.11.4.6. 	Péssimo (de 'O 4,9) j -Reôularïde 5 a74) 1 
Bom (de, 	a 8%-/ Ótimo- (dê 9 a10). 	- 

) 	N
. * 

7 fi 4 7 	Anualmente, o fabriçan'te da solução sera 

infàrmado 'dó 4 cbnceito médio-- obtido no período e 

/ 

	

	 egidtrado'no at6s 'do- cbntrato, resultadõ .çste' qúe 

dçverá' âlizaf tevàfltuai ações cqrretivas qú&-e fizçrem 

necessarias.  

8. CLÁUSULA OflAVA - oBRrGAççEs,DA CONTRATANTE ,E DA 
CONTRATAEIA 

- 

/ 

8.1. 	Obrigações do ContratanteTÂrt... 18, §'3°, II, m) 
8.1.1.Pe'rrnitir.cesgo ao;prpfrsionáiso'u rej5resentantes d 1 1 

CÕNtRATAA às -suas depenØêncis, com, ,controle e 

süpervisãà-das,átea.tédr1icas; 	
. 

/ 8.1.2. 	restar a5, informaçoes -necesárias, para qye. 'a 

'Cbntrtadà Vsa cumprir -jpriifsus bbrigaç&, 4ejitroas / 

nprÊrias é condiçõés-dont1tuais. 	 4 

8 1 3 	Prestar, 'por'meio do' FiscSJ -Tecnico do Contrato, as 

jnformaç6és e os -eclarecimntos pertinentes aos servios 

- çontrtados, que porvçntura,wenham a ser 5olicit'ádos pela 

Cbnrtada; 	* 	 - 

8.44. 	Informar 	4 Contrãtadar sobre atos 
1 

que lpsarn / 

interlrjr direta ou indiretamente ios serviços prestados, 

8.Ï-.$.. 	Eftuar opagamento na fojrna do ierp 3.12 do 

TERMO-DE REFE RENCIA. - 

9.2. 	Obçigçõe, daÇontatad(Ãrt 18, § 32, fl, ',n) 

852•1• 	"Maiter atualizdttos. seu .ddqs cadatrai jôho 'a 
Tribunal de Justiça dostadç de Matq,Grosso. - 

8.22 	Responsabilizase pelo -pér+i€o funcionamento -dd 
objeto dacdntrataçâo. 	

. t. 	* 
,2.3. 

- 
Sumpir o tNtvers .Minirno4s de Sèrviços Ex.gidçs 

- 	à4tiforme item 7.8'4.9 dê'ste Termo d&Rferêpçia; 

8.2.4. 	Forpeçer serviç de- ;discagem gratUit 	80pYJpu 
"AflflW 

Bloco Des. Antnio*de Arr'1d - Au I-IIctnrir1nr R!IhPnc de Mendnnra. S/N . Praça ds Bandeiras 
CEP. 78049-926,~CulaU-MT Tel.: 	3617 74 

-: 	 / 	
•1 

'óaiohal, disponíveL4 pp períódo dê syporte çotçàtàçip, para 

'- 
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TribunaIIe Justiça 

MÁTcY GRbSd 
.7 

.- 	 .. 

TriburaI tiç 'JUstiça do Èsadode'Mbtd Grosso, 
CoordËnadoria Administrativa 

Departamento Administrativá F eerênciá1Setorlal dê Licitação 
4 	 "7IM'd'nei65)36it37G7 

e-hlailfliçitacao@tjffit.Jus.br 

/MT 

FIs. 	 

t?v 

ATA DE REGISTRO PREÇOS ,N,. 131/,018— CIA. 0091315-q5.2918.8.11.0000 
'atnditnento do chamdo técnicps de prim'eird,nível, eque! 
ç,estê, atndimer1'to seja em !jngua portuguesa,t 

8.2.5r . 	Enviar, 'ao fiscal t&nibo, jintàiiërit'è» coim. a Fatura, 
1,C 

'relatorio tontendç possíveis evérltos tecniqo 	ou 4 qualquer 

oJtoeno, bem corrjp os.àha'rnidos)-rë9istrados.  

'Credenciar 	devidamente 	um - p.repoo 	para 
t repre'tnta-Io em todas as Eiuestõesrepativas ao'cumprimento 

dos srvigos, de forma a 'garantir a presteza « a agilidde 

necessária ao pdcsso' decióci.õ epa/aA ac671liaiat, a 
exeçução dos serviços ç. inêalizar, a mterface' técnica e 
administrativa- como- TIM e a equipe dá CÓNTRATADA, sem 

/cusfqadiciiaL 	
1 

8.2.7. 	"Assumir t&al -esponsabtidadé pela entrega d,os ' 

prodtito é eketi.)ó dds  serviços contratadd,Qbedechdo ao' 
que 'dirí6e a T 9rqpota apresentaUd. e Qbsewandb Ws-

.e  d contràto-\E íeu. ârièxos, indÉísive, repa?ary 
çorriir1, retfib'<ef,teçontruir, 	ou substjtü(r, 
'ícioè pu ipcdiçeçe que fdrrft defedtados. 

- 

â28. 	-Cumprir, fielmente,- s- ábrgaç6es isisumidas, , 

'observand& ás spécicações ecnica 'ctète Termo de-
tRif~. 

- 	 4 	 .- 

8 	9 	Comunicar • ao JrJMT, por 	scçito, quaisquer - 

an9rmalici'ades sue ponham em risco cêito 'b o cumprimento 
rã ,

dos, pçazos da execüção dos serviçs, p'rppopdoàsações -4 

cgrretivsnecessariapara' a exe&ição dos mesmos.  

8 2.10 	Submetêr ao TJrtÍ ualquer- aIteraçãoqus se torriar, 
essenciaLa co6tinuaçdda execução dos serviços 

/... 
' 	8.2,11. : Atender 'às solicitações. emiti às , pela 

'

ris a i,zaçd,o. 
quanto ao fornecimento de informaçõese/ou do6urre%itaçãd ., 

8i2.12. 	Assumir fbdós os e,ncárgb de posívéI, demanda- 
trabalhista 

emanda
trabalhFta, civel ou penal) relacionadas ,a execução dos . 

serviços objeto dessa cbntratação, bem como custos rélativos 
ao d9ibçamento e estada de seus profission,ais, caso existam 

	

8'2' 1.3 	Orentar seus empregádos de' que hão podeçãó s 

retirar' doÇ predtos1 ou instalações da Coptratante ortando 
Volues ou objetos sëçn a devida autorizção e libeao no' `,m  

	

J poode vigilâci/ou
' 

gstor a'  	comarca, prer' semy 
ualqer ínauío ernØregaíJoon oárgã& 

 
- 

Bloco Oes-António'de Aruqa 2%V. HIstorlado Rubensdp. ?iendonça1 S/N- 7aça da Bandlros 
CEP: 78O49926 -tulbá'r MT - Tel.: (6$)'36174747 ' - 

- 	 . 	 .1-. 11 

4- 
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- 1 	 oordenadori'Administrativa 

Departamento Admiriitravã '-Gerência S9toHd1 de Ucitaço 
Telfon:(65)3617-3747 

e-mail: Ficitacao@tjmt.jus.br  

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 1311018 CIA: 0093315;05:2018.8.11.0009 

3.2:14. 	Manter peus efflpregdos idèt1tiflcado por crachá e 
ucdfqrmizdps, quando, nas dependêóas do CONTRAtNJTE 

-devendd çJbstituir; no pra±o estabfedi,dqeI6 ÇONtR1tANTE, 
,qualqLier um deles q'ue for Jntonvçni'epte 'à boa brdem, 

demonstre i'ncadidade tfécnrca,  'perucbe 'a' ação da,, 
Á :fiscalização do"ÇÓNTR4TANTE, saia das..'deendêpcias' do 

CON'TRATANE dum objtds' e'm' 	eyida 'aQoriiçãb do 

responsé'eÇ nãQacate as suas Øeterninações OU: nãooberve 

¼ 	/ 	às normas inerna?doCONtRAtANtE. 	- 
'1 	

' 

8.2.15. 	Dar çiênçi aos emprdga'dos. do éonte'údQ' do coftrato'. 
- 	 e dás orientaçõestohtidasJste.ocurnento;, 

lÁ 	 ) 

8.2.16. 	Responsabilizar-de pelo .cumprientoq  por parte de 

• seus erriRIregados, dálsnormas,disdipíÍriáres dêterrnirdas DeI? 

Administração. 	- - 	 .-. 
8.2.17. 	Arcàrcom56 pagmntod eventuais rjuftasaphcdas 

ppr quaisquer' autoridadés fe1er1ais, estaduais e 

munlclpals/dlstrltpl, em/consequência de fato e el ImputaVel 
jé relciondo com'o¼

;1 	 1objèo'de cqntrato.. 	. 

8:2.1é. 	P,rt'er toda a mào-d'eàbra necessária para grdnirp 
perfeita exécuãb dps serviços, nos rëgirnes contratados, 

- - 	' bbedecidas às disposições d 	isIaçã6trabalbisft vientê; 

8Í2.ï9.. 	tManter, dürante a vigência do ..contrfo, em 
cãçnpatibilidaøe com as dbigçõe-sÈumidS, -todas 'as 
condições- de habihtaçãQ e qua!lficaç'o areseradas quando 

da -asinatura do mesmo.  

8I2.2Ô 	Não traisf&1r a outrem,,  no todo, a exftcü'ção  TM  do 
¼ 	 «4 

tontrato 	',- 

• 82.Z1. 	ResØ5ndérdvil e pena pbr- quaisquer dános' 
-& 

	

	• o1casonados à' Admipistratão, e seu patrimio- e/ou a 

terceiros, dolosa 'Ou, culp$amente; em razão' de sua ação ou 

- 

deomisão oVde  quem,eM seu nor%ieagirÇ 

,Responsãbi!iar-se pea condptã doéjTiptegado que for 
y 'incbmpat{vel com as normas,,da cotrtqnt, tais' comei 

Ir 

cometimento de-  -atá deidioso, 	egIigé'iti, orrÇisâo»  Tfta 

yio!aéo 'do de'er de fide!iddë, JndiscipfiRa, no 
descumRriftlehto' de ordens •gerais e, sigilo d eúran 	da1  

informação;'  
'¼ 

 

Á- --- 
-, 

é 	" 	/ 	Bloco Des. ÂntórUod'Arruda - Av.»istorlador RuberiCde Mendonça, S/N Praça das Bandeiras', 
CEP.: 76049-925--- Çulabái-  MTJ Tel.ç(65)3617-37,47 	 -' 

'¼ 

'é 
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'4 
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ATA DE REGISTO PREÇOS N. 131/20191c-CZA 00913150.201$.8i'19000 
8.2.23 	- Recebet as obsrva6es dd Fiscal Ténko do dontrato, c 	 ¼ 	' 

4) 	 r'elativamente ao deserhpetiho das atividades,,e identificar às 
'. 	 4 

nec
-

sidadS démelhôria; -) 	 9 ! 	¼ ' 

	

44 	 a82241 	gis&ar e corft'riolàr, d)tíamente, 'as ocorrê4naâsj e os 
servicos sqbsua reSponsabilidade  

3.225. 	¼'Nãq embraçar :ou 4frustrar, a fIcalizaão- e 
açompanhrnento da execiço do ojeto 'd'est'e Termo de 
Refernci'a. p'orer'idor deigíyado,peícYtÔntratáhte. 

8 26 	Fornecer todas as liceças de s4oftwre e hardVare, 
dSde que -e acordoçom o editar e p contrato,' pára -i 

	

irtstalação e o- IeÀo funcjoramentb dá' solução pbjeto do 	- 
prsente'*  se necessario 	 -. 

c 
8 2 27 	Ëntaminhar pa'ra o atesto dos fiscais, / as-fatUras 

efrdtida 'dos 	 •' 

é.2.28.' 	Ardar corii -tqdos'-ó9 prejuízos ádvíhqo dê perdas4e 
danos, incliiindodespes.a&judiciait e bonorátiqs, adyocatícios 

,resultantes de aç6e judicrais a que p CON
1 11

TRATANTE for 
compelido a responder m decorrência debta contratação 

1 	 • 
8.2.29. 	Gyadàr sigild :sobre dados 'e infomações qbt,idbs erii 

razão da exëcução dos erviço cojtratados ou da rêlação 
cont'rdtual riantda cqrn d COJSJTRÁ1ANTE 

8.2.36. 	Respo)isaLpIizaF--s técnica ¼ e admiijistrativarríeqte pelo 
ojeto cJo'contrtd,' nãósndó- aeftp,'sob quâiqr-pretefó, a 
transferêncfa de responsabilídade a çutras-  entidades, sejam 
fabricantes,técnicos 46u quisqterÔutrbs. 	 ' 

48;2.3L 	P-retf os ,'ser,viçoscbhtratads- por mic dê equipe 
tecna certLflGada nos JjarJkares e sdttwares fornecidôs ' 

	

4. 	 i*_ 	
.---* 

 

A licitante devera apresentar, no ato de'assinatúra d9 
Á 

contrato; àtestEré19 emitido,  pelo 'fabricante da solução 
-' 	demonstrando o snÏ'3eJ de parceria entrea licit.artte e o 

c 	- 	tbrfcflte.'da stÇãaofért 4dá'.  

'9 CLÁUSULA NONA - PENÁLIDADES (Âr! 18, §3°,JiIa/1) 

Ia 	nxecu5o tdti 'du, jiarciàI 1  da çontataàb, 'a- 
administração -poderá, ,  a 4previa d'efesp, aplicar a 
empçesbjicitant?e, dsegurntes penalidades 

--4 '-'4 
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9 	1 	Advrtêr1cia, por escrito, as n 	hipotesès d 1e execução 
1 irregular da, -cortrataço, fora; dos'padrões t'écoicds' de 

ihstaÍaçã que não resulte 	prejuizq para o serviço deste 
- 	JçfbunaIge'Jusiq; 

9.1.3. 	SU'spçnà tempórária-de. p rticipSção em lictçó e 
irtipédimènto'de cpntratr cohl.,q,PfMT; 

9.1.4.. 	Deiaato, de inidbneidadè pará licitar cpi a 
Adm(nistrção Pibli 	enquanto perdurá'rem os motivos 
determinantes da putiição, oü ate que seja promoida a 
reabiJitação', na forma, dar  lei, ;peate a própría, autoridade que 
áplitou á penalidadedé àtbrrdo  com o' intio' IV, doart. 87, d 
Lei 86'66/9i 

- 

1 

t 	
1 	 1 

Õ.1.2. 	ApL,icaçãó démçiI ia admiisrtíva, alémdã'q'uelãs 

previstas tios itensN7.9.11  e 7.-9.1'2'..naordeft11de 10% (dez 
'Øor çentq) sobre ovaIorqtaacorftrafao, ds'hip6teses de,  

inexecução total ou yioío;do sJllo. 

	

- 9ft 2. 	A critério da Admin'istaçãb, dàm .fUrçaL31to,  no art. 79; da 
Lei 10.5O/pt2, a empresa licitante poej fiar frnpédida, de 
licitar e coptratarcorn n Estado pelo -prazd'de. até d5 (cinco) ,,anos, 

,e, convocado dentro--do Orazo, dê validade' da sua prqosta, riãp 
-iniciar os serviços, 'dixar 4e e,ritrear ou aprMenar 

dodúme'ntaâo fala '- èdgida 'pata o ceftafn'é 	risejr' Ó 

retardamento da' execução de sèu objeto,- nãó rtiahtivpr a 

proppstai, corp6rtar-se de modo fnidôneçr ou cometer fr,awdè 
fiscal, ,Sernt prçjuízo da rnu'ftas frevis,ta'sn,o Contráto. 

-, 	• 	1 	 , 	_, 	 . 	

-. 

	

9.3. 	CónsidÈras'é também inexeçuçâo-paitiaI' d 'CQntrãto,. para 

fins de aplicação d peiíalidadè, ã, nàq.1'cornp?ovação' tfç 
rnànutenção ds' condições de h'âbçlitação e regularidadé fi,cl e 
trbaIhista exigidas h  certame; 	- 

	

,9.4. 	'No caso de descuFnprimqnto.,Øas de?nais condições previs'tas 
neste documehto, n&éd)tpl Øu no'côri&ato onde não haja íxevisão 
de sanções tjecífidas, 'vçrifiqajidp-,se'.qualquer tipo de dano 'ou 
prejuízo 'ao, erário, poderáer aOlicaldd a multa dé 1% por dia, 
lnéidentêsobïe á-valor mensal da:ontrataçoaté o limite &e 10%"-

-(dez por cento), oi ser,  caracferizaSô descumprimnto-  parcial da 
dontatâção, mediante proesso aqministrtivo, garantida iampla 

• defesa'. 

11 	 -- 1 
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'6 

o 

'4. 
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9.5. 	As sanções serão publicadas no QJE e, çbriátojamente, 

retradas no SICAF e, ro caso d'eimpedfrnlento de,Iiçitar, 
contratâr coni'e 'Es'tado/Jf?{T;,a  licitante 
iguqi 'periodo, sem prejuízo das rnultas' ir ists no termo de 
Re.ferncia., 	 - 	 • 	 ,' 

e 	. 	 • 	
4". 	

/ 	 4. -, 
9.6. 	Quando do início daprestação-  :d$s"srvjço  exirados.•os 

' prazos prootos, -para "'a eiatreg, seA,m  que a contratada o faça, 

,iniciar-s&,á a aplicação da ppna[id.d\  de 4  multb-de mora1  

crrepondehte 	O,S% (r?iéio ppr 'cepto) por dia, de atrasdk 

injustificadg ou cuja justlficativk não te9ha §i4o acatada pela 
Administração deste Ég,regio Tribunsi de'Justiça, incidepti soire 
valor total do contratado? ateo limite de 30 'dias orrdos 

/4  

9.7'' , 	A rnultà previstiio ítem antror ,.sera.pliçada ajd o limite 
de 20 (vi.,ntej" dias Apos o 200  vigesimo)'dia, os serviços 
odér.b,a '&itérío ;da Admihistração, não rr\aiã ser aCeitos,., 

'4;..co,nfigurandÓ -a ih'ëxe'cução' total 'da; cóntratãçSo; çorn a 
consequências prescritas effi tei', no -ato conyocatorio e no 

• instrumento contiat'úal  

.9.8. 4''  A'érrfprSa vendéçlcir  -terá  ocp,razô hiáximo4e,tOii(,dêz) dias, 
úteis, após regular notificação por esçnto, para hsinro:cottrato' 
Tal nbtificãão poderá sèreaJizad 	or e-mail' 

- 	 t 	1 	 ' 	
. 4 	

., 	 ,J• 	 ; 

9 9 	Casa não o faça ndste prazo, poderá, ser apliaa -  multa de 
0;3% pôr Mia, incidenté o'be o vàlor'tbfal dà,cop&ataãó até  o 
iirpite de' 100/9 (qez por cent6 do" vTc); mediante- processo 
ãdmkisfratho,.ar&nUda a 'ampta-deifesa 

• 1 

910. 	Se a 4 cOriTItATÃDA no fecólher Õ Valor da -multa qu'ç 

	

porventura lhç for imposta, dentro de 5 diaS áteis', a contar da 	-' 
£ data da notificação do'resjibnsavel, o;  valor devido seta objéto de, 

rnscrição na Divida Ativa Estadual para põsteribr execçiçãojuçiiciàl 

• k. 	44 	a ... 	•, 

;. 

10 	éLÁ1Í5U1A DÉCIMA — CONDIÇ&SGERAIS 
• • 	

,'6 

"10 1 	As condições' gerais do forneçimento-, tais como os prazos 
para'entrega e recebrriiento' da objeto, as obçigçõçs  d 
Adm'inistraçoe do fornecedor rgistrado,penàlidadês e demats 
1 	, 	

6'- 	
444 

 

cçndições do ajuste, encdntrarq-sé' definidos .sip Term9 de 
Réfe'ê'ia, ANEXO AQ,EÓITAL. 

	

4- 	 4 
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10.2. 	E vqdado efétuaracrsfirnos nos quantitaivo'fixadop nesta 
ata de're'gistro de preçôs,ÂncusíJe p acrékiçdode que trata o § 19' 
çlô art. 65 da Lêi nP¼ 8.666/93. 

10.3. 	,A dtade reaIizaçqda sssãôpbIIa 'do pregão, contendã a 
4 	 4' 	- 

rélação çios hcitantesque acetarerrÍ, cot@c os beh ou sçriços orr 
preços, igüais ao «do licitante' vencedor do certame, será 'and(ada a 
esta Ata de Fkegiitro dá Préços nos termos do aç '11, §4°. do 
Decreto n. 7.892' de 2d14. À ata de, realizaçãó da sesão pública do' 
pregão contendo a relação dos licitântes que aceitarem cqtar os bens 

"Ó serviço;cóm"preços igÁais, ao dolícnte venceapr do certame, 
será anexada aesta Ata de Registrã de, íreçbs, nos termos dó art. 
14 §40 do, Decreto n. 7.892; de 2d13,. 

10.4, 	As- corresporências expedidas pelâs- partes signárias 
ddvrãõ nieritipnr o h4tnéro' deste 'instrumeçitb" e o assunto 
esØecífico 'da correspQndênçia. 	 - 

105. 	As domiinièhçôes feitas ao órgg g"erçpciadb,rdevero ser" ' 

en'der4adas ao TiBUNÀLQE' ,JUSTIÇA' bo ESTADÕ' DE MATO 
GIO$SÕ -- DEPARTAMENTO DiÍNsTRAtIvo-DIvIsÃs DE 
COMPRASt AKXO -A1v1tiIS,tÀTIVQ DESMBAR.GAbÔR ANTÓNIO 
DR. ARRUÔA - AV., HISTORIAbOR ftUBËNS' DE MENÔONÇA, SfN - 
CUIAB.4 MT - CEP 7.Ó49.Á96. . 

10.6. 	Eventuais rntdanas'd ener,eç'a do órgão'aderente, ou do 
fornecedores 'de'erãp'ér,-corÉunicada's por,' escrito ao 'órgão  

e r n tia dor. 

±0.7. 	to.do  ihs't±umeWt6 Sê pocuraço déverâ consta?' firma 
reconhecida do mandfint, rios termos do artigq p654, p'aragrafo 20, 

do Códgp dyil rasileiro: 	' ' 	 • 	
-' 	 $ 

10.8. 	Q'forne'cedorobriga 	mahtE 	 orn as 
¼ 	obrigaõ@ por ele as'suriidi- com todas a,scon',díçõ'es de hábi!itação'ê 

qualifitaão éxigidas na»icitaão 'e ?;cúriRrir fieI'mente as Cl*Jsulas. 
<-pra avençadas, bem çomç 'com a- nórmas, previstas na Lei- n. 
8,666/3 e legislaçØ c'o?nplementa'r, ,durante .a yigêpçia desta Atadé 

-1. 

Régistrã;de Ër'çps. 
• ' 	 ' 	 - 

. 	 - 	½ 

10.9. 	Os casos::ornissos quão últràpáem a com
-
p'etência db 

Fiscal da ARVseãçrSo]yidosem reuniões formais~,realizadas entre o 
Fiscal, ,o ,Fornecedor ou seu procurador & a qUem.. interessar, 
'Iàytando-sé ao final da reúnio- aà ,circunstnciadâ assinada por 
todosos presentes que deveraser juntada ats autos e encaminhada 
paraa ciência do Ordenadqr de Ões'pesas. 

1 	 - 	-  
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11. 	CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -ÇDA-pU&ICAÇAG 

- .33j'Jt 	Os Extrato` desta Atà será publicado'-no 'Diario5  0f1d4 cb 
EsÇado de Matd'Grosso,cpnforme çlispo;to no aitjga61, paragrafo-" 

1

ur4ico, Lia Lei ri 8 66/t993 e-divúIgada no stte  do TJMT 

12 	CLÁUSULA DÉCIMA SEGÚNDA — DO IORO 	• 	.. 

,,12.1.Fica eletto o Ford da Comâtça de Cuíba, Estado dê Matd 
Grosso, pará dirinuir quaisquer,  controersis oriwdas deite 
JnsturrTento, rènúrjcIartdo-s-'quaIqqer outro 

" 12.,2 	E assin, para fWrneza e validade do iactu4atio, a'presKte,. 

Ata dekegistrd'de ?reços,de Contrato foi lavrad&em di5ias(duas) Ç 
vias de iguI tSr, que, depois de lido e ,achado eçp prderït, vai 

assinada «elos cnt&eptes e pqr duastestemunhat r 
• '3 	

3_. 	_' 	 ., 

ir' 	 e 	•.• 	 .1 	,.fí 	- 

Cuiabá MT,11 de outubro de 201  
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