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TERMO DE REFERENCIA
TERMO DE REFERENCIA

COMEM° REGIONAL DE CONTABIUDADE
DE MATO GROSSO

REF. TR 9.12019 CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTA EM
DIARIOS OFICIAS PROCESSOS CRCMT

CUIABÁ/MT, 11 DE ABRIL DE 2019. TERMO DE REFERENCIA N° 9.1/2019.
1. DO OBJETO
1.1.0 objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializai...ta
nCMT
realização de serviços de busca e consulta em Diários Oficiais, com vistas ao
Fl. o<
acompanhamento de processos em que envolva o CRCMT.
2. DA JUSTIFICATIVA

AsLura

2.1. A aquisição dos serviços descritos neste Termo visa ao atendimento das demandas
advindas pelo Departamento Jurídico do CRCMT, durante 12 (doze) meses, no que concerne
ao acompanhamento de processos judiciais.

•

2.2. Ressaltamos ainda ser de suma importância á contratação de empresa especializada no
ramo para visualizar e gerenciar as publicações do CRCMT através de um sistema on-line
pensado para garantir a comodidade, rapidez e segurança ao usuário responsável do CRCMT.
Além disso, o serviço engloba a notificação diária por e-mail, recebendo todas as
suas publicações na integra e de forma organizada.
2.3. Em resumo, apresentamos que a meta a ser alcançada é a de acompanhar tudo o que é
publicado nos Diários Oficiais (ações judiciais) em que envolva o nome do CRCMT, com todos
os detalhes nos Diários e esferas pesquisadas.
13. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. A contratação do serviço seguirá os amparos legais da Lei n° 8.666/93, e suas alterações,
levando em consideração o Art. 24, inciso II:
"É dispensável a licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez
por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta
Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser
realizada de uma só vez; "1

•

3.2. A presente contratação será preferencialmente aos interessados qualificados como
microempresa ou empresa de pequeno porte, inclusive cooperativas assim qualificadas, aptos
a se beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar
n° 123/2006.
4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
4.1. Acompanhamento de publicações jurídicas nos 27 (vinte e sete) Diários Oficiais os Estados
(D.O.E), Diários da União (D.O.U) e Diários de Justiça (D.J.) em que envolva o nome/frase
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRCMT;
4.2. Aviso das últimas publicações;
4.3. Inserção de anotações nas publicações;
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4.5. Gerenciamento dos Diários Oficiais;
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4.6. Pesquisa retroativa de qualquer data após efetivação do cadastro;
4.7. Navegação entre as publicações com opções anteriores e próximas;
4.8. Possibilidade de inserção de novas variações e termos para pesquisa de seu nome;
4.9. Visualizar publicações Diário por Diário ou ver todas em uma única listagem;
4.10. Controle do horário em que as publicações foram inseridas no sistema;
4.11. Relatórios de recebimento das publicações por Tribunal;
4.12. Suporte On-line com atendentes.
5. DA PESQUISA DE MERCADO

J

5.1. Para um melhor referencial, foi pesquisada junto ao Painel de Preços, contração similar
homologada e junto a outros entes públicos (art. 2°, incisos I e II da Instrução Normativa n°
05/2014), obtendo-se como resultado o total de 4 (quatro) registros (documento em anexo ao
Termo de Referencia).
5.1.1. A pesquisa de preços para formação de valores de referência utilizou-se os parâmetros
contidos na Instrução Normativa n° 03, de 20 de abril de 2017, com priorização aos contidos
nos incisos do art. 2° da referida norma, a saber:
Art. 2° A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes
parâmetros:
- Painel de Preços, disponivel no endereço eletrônico
httplipaineldeprecosplanejamento.gov.bs
ll - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluidos
nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; (Jou
IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas ao se
diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias".

Descrição dos Serviços
12 meses - Serviços de busca e
consulta em Diários Oficiais, com
vistas ao acompanhamento de
processos em que envolva o
CRCMT.

Valor Mediano

Câmara Municipal
de Queluz/SP
Valor Contratado

Valor Cotado

874,06

1.428,00

702,00

Ultimatum

Painel de Preços

Valor Cotado

696,00

Advise

5.2. Os valores praticados pelas empresas foram dentro dos parâmetros exigidos pela IN n°
03/2017, tornando-se assim, viável a contratação dos serviços, para atender o Departamento
Jurídico deste CRCMT.
6. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1. A empresa CONTRATADA deverá estar apta a fornecer os serviços descritos nas mesmas
condições e prazos estipulados em seu orçamento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas após o recebimento da ordem de fornecimento.
7. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1. O acompanhamento dos serviços ficará a cargo dos seguintes responsáveis:
a) Fiscal Técnico: Marcos Roberto Braz Silva;
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b) Fiscal Administrativo: Ismael Itamar de Morais e;
Asslt atura

c) Gestor: Diretor Rodrigo Baggio Guimarães.
7.2. Os representantes designados deverão registrar as ocorrências e determinar as medidas
necessárias para a regularização das faltas, eventualmente observadas, para o fiel
cumprimento do Contrato, bem como atestar, no todo ou em parte, a realização do objeto
contratado.
7.3. Os representantes identificados acima atestarão os documentos de despesas, quando
comprovado o fiel e correto fornecimento dos serviços, encaminhando-os para pagamento.

e

7.4. A não aceitação dos serviços é de competência do funcionário designado da
Administração do CRCMT, desde que verificada a realização fora das especificações
constantes deste Termo de Referência, notificando, por escrito à CONTRATADA, a ocorrência
de eventuais defeitos, fixando prazo para a correção.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas decorrentes desta adesão correrão por conta do Programa N° 01 - GESTÃO
DE REGISTRO PROFISSIONAL, no Projeto N° 5001 — SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, na
rubrica 6.11.3.02.01.039 — ASSINATURAS, com saldo de R$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos
reais) para o exercício 2019.
II 9' DA VIGÉNCIA DO CONTRATO
9.1. O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses a partir da data de 16 de abril de 2019
(data de encerramento do contrato atual), podendo ser prorrogado caso haja saldo quantitativo
do objeto contratado.
9.2. Antes de expirado o termo final do contrato, o mesmo poderá ser prorrogado por igual
período desde que satisfeitas as seguintes condições:
a) seja oportuno e conveniente sob o ponto de vista econômico.

•

9.3. Será admitido nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressão nos
quantitativos estimados, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma do
§ 1° do Art. 165 da Lei Federal N° 8.666/93.
10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Obriga-se a CONTRATADA a:
10.1. Responsabilizar-se por todos os tributos que incidem ou venham a incidir sobre o
contrato, que deverão ser pagos nas épocas devidas, bem como quaisquer encargos judiciais
ou extra-judiciais que lhes sejam imputáveis com relação a terceiros, decorrentes da execução
dos serviços previstos.
112. Cumprir o objeto deste Termo, assegurando o pleno funcionamento do sistema conforme
especificações de uso e produtividade do fabricante.
10.3. Responsabilizar-se pelos danos causados ao CRCMT ou a terceiros, decorrentes de su
culpa ou dolo na execução dos serviços.
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10.4. Executar e administrar os serviços, responsabilizando-se técnica e administrativamente
pelos mesmos.
Obriga-se a CONTRATANTE a:
10.5. Fiscalizar o cumprimento dos serviços prestados, de acordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência.
10.6. Efetuar o pagamento dos serviços prestados e entregues nas condições estabelecidas
neste Termo.
10.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa.
10.8. Rejeitar no todo ou em parte, serviços entregues fora das especificações técnicas
estabelecidas.
•

10.9. Comunicar a CONTRATADA sobre eventuais irregularidades, imperfeições ou falhas
observadas na prestação do serviço contratado para que sejam adotadas as providências para
melhorias e medidas corretivas necessárias.
10.10. Receber e atestar os documentos das despesas, quando comprovada a execução dos
serviços, em conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.
10.11. Fornecerá CONTRATADA as informações necessárias para a correta execução dos
serviços contratados.
11. DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas no artigo 78 da Lei n° 8.666/1993.

•

11.2. O CONTRATANTE se reserva no direito de rescindir, unilateralmente, independente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, o presente contrato, na ocorrência de
qualquer um dos motivos relacionados no art. 78, art. 79, e art. 80 e seus respectivos incisos e
parágrafos, todos da Lei n°. 8.666/93, notificando-se a contratada vencedora com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, salvo no caso do inciso XVII do Art. 78 da Lei
n. 8.666/93.
11.3. Poderá, ainda, se rescindido o presente contrato por acordo entre as partes ou
judicialmente, nos termos do art. 79, incisos II e III da Lei n°. 8.666/93.
11.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa
12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento dos serviços será efetuado em parcela única pelo CRCMT.
12.2. A nota fiscal/fatura deverá ser enviada até o 5° (quinto) dia do mês subsequente ao do
inicio da prestação dos serviços, ao funcionário responsável do CRCMT;
12.3. O pagamento deverá ser realizado em até 10 (dez) dias após o atesto da fatura pel
Fiscal do contrato.
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12.4. A CONTRATANTE se reserva no direito de suspender o pagamento do serviço se o
mesmo for efetuado em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e no contrato a ser firmado.
12.5. Em cumprimento às normas e procedimentos previstos na Instrução Normativa N°
1.234/12, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pelas demais legislações federais,
estaduais e/ou municipais o CRCMT poderá efetuar a retenção de impostos.
12.6. Não haverá a retenção dos impostos conforme descritos na Instrução Normativa N°
1.234/12 da SRF, quando a empresa contratada for optante pelo "SIMPLES NACIONAL",
comprovada mediante entrega, juntamente com a Nota fiscal/Fatura, de documentação e de
Declaração que comprove tal situação.
13. DAS PENALIDADES
•

13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato/serviços, a Administração poderá garantida a
prévia defesa e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicar a
contratada as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão do direito de licitar por até 2 (dois) anos com o CRCMT;
c) Declaração de inidoneidade;
d) Em caso de não fornecimento, a empresa CONTRATADA incidirá na penalidade de multa,
correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
13.2. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente e, em caso de
descumprimento, será descontada dos pagamentos devidos, podendo, ainda, ser cobrado
judicialmente.
13.3. As sanções deverão ser aplicadas, garantindo-se a defesa prévia do interessado no
respectivo processo, no prazo de (05) cinco dias úteis.

•

13.4. A aplicação de penalidades será feita, mediante processo administrativo específico.
13.5. A Administração deverá comunicar a CONTRATADA sua intenção de lhe aplicar as
penalidades previstas neste Termo de Referência, quando entender configurada a hipótese de
aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao contraditório e á prévia defesa, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação.
13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no banco de dados do CRCMT, e no
caso de ficar impedida de licitar e contratar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por
igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
14. DAS DISPOSIÇOES GERAIS
14.1. O Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - CRCMT se reserva no direito de
paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a aquisição dos serviços, por ajuste entre as pari s
interessadas.
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14.2. Cabe ao responsável designado pelo Departamento Jurídico do CRCMT, o direito de
recusar os serviços que não corresponder aos critérios mencionados e especificados neste
Termo.
Diante do especificado, solicito a presente contratação:
Cuiabá/MT, 11 de abril de 2019.

RODRIGO BAGGIO GUIMARÃES
Diretor do CRCMT

De acordo. Aprovo o Termo de Referência nos moldes apresentados, à vista de todo o
detalhamento descrito no referido documento e encaminho ao Setor de Compras e Licitações,
para as providências devidas quanto à realização dos demais procedimentos.
Cuiabá/MT, 11 de abril de 2019.

NÇO DE AMORIM SILVA
do CRCMT
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6.3.1.3.02.01.039

DESCRIÇÃO

ASSINATURAS

ÃíLm-a—

DOTAÇÃO INICIAL :
ANULAÇÕES:

0,00

SUPLEMENTAÇÕES :

0,00

ORÇAMENTO ATUAL :

•

7.300,00

RESERVADO :

0,00

EMPENHADO :

0,00

SALDO A RESERVAR :

7.300,00

REALIZADO NO MÊS :

0,00

REALIZADO ATÉ O MÊS :

0,00

PERCENTUAL REALIZADO

0,00

SALDO DISPONÍVEL A REALIZAR

•

7.300,00

7.300,00

, 11 de Abril de 2019
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De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Artemilce Alves <artemilce.ce@ultimatum.com.br>
quarta-feira, 10 de abril de 2019 13:16
'Fiscal de Contratos - CRCMT
CRC-MT
Proposta Comercial CRC-MT 10.04-2019.pdf

Prezado Ismael,
Boa tarde!
Conforme conversado por telefone, segue anexo nossa proposta comercial para pesquisa das
publicações jurídicas referente ao Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso, totalizando o valor
anual de RG696,00 para todos os Diários informados abaixo:
-Diários locais mais os Tribunais Superiores
JF, TJ, TRT, TRE, STJ, STF, TRF, TST, TSE, STM, CNJ, CIF

- Diários de Justiça da União
-TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS 1°,2°,3°,4° e 5 ° REGIÕES
-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5° REGIÃO —ATAS
-CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CSJT)
-CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)
-CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP)
-TRIBUNAL MARITIMO (TM)
-TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO (TNU)
Seguem abaixo alguns de nossos clientes para sua visualização.

4I■

1- Conselho Regional de Contabilidade do Ceará - CRCCE
2- COREN/CE - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará
3- Caixa Econômica Federal de São Luis — MA
4- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe — CREA-SE
5- Companhia Nacional de Abastecimento do Piauí — CONA8
6- Procuradoria Geral do Estado de Roraima
7- Procuradoria Geral do Estado do Ceará— PGE
8- Procuradoria Geral do Município de Fortaleza — PGM
9- Unimed Fortaleza
10- Escritório Mirante Assessoria Empresarial de Advogados do Piauí

Atenciosamente,

uttim
PROPOSTA COMERCIAL ULTIMATUM-CE
NOME DA EMPRESA: Ultimatum Ceará Ltda.— ME
UNIQUEULT-CRC-MT04/2019
CNPJ: 04.252.567/0001-06
DATA DE EMISSÃO: 10 de Abril de 2019
ENDEREÇO: Av. Barão de Studart, 2441, 82 Andar, Aldeota, Fortaleza, CE.
CEP: 60.120-002. //TELEFONE/FAX: 085 — 3246.0881 // E-MAIL: arte milce.ce(aulti matum.com.br
CONSULTORIA):Artemilce Alves //CONTATO: (85) 3246-0881/99688-5187 (Ti m)
DESTINATARIO: Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso
LOCAL: Cuiabá - MT
TELEFONE: (65) 3648-2811 E-MAIL: fiscaldecontratos@crcmt.org.br
CONTATO: Dc Marcos Roberto/ Dra. Taisa Matsubara / Ismael hamar
Conforme contato com o desti natário deste orçamento, a Ultimatum Ceará Ltda remete propostacomercial
referente à prestação de serviços de ClippingJuridico (Pesquisa, leitura, recorte e envio das publicações jurídicas)
de acordo com o informado abaixo:
LEITURAS

OBJETO DO ITEM

VALOR ANUAL

DIÁRIOS (referentes aos Estados contratados)
JF — T.I — TRT — TRE
STJ —STF — TRF1 — TST— TSE —STM — CNJ —CIF
01 Pessoa
Jurídica
pesquisada no
Estado do Mato
Grosso

Diários de Justiça da União
- TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS 1°, 2°, 3°, 4° e s° Regiões
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5° REGIÃO —ATAS
- CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO (GSM
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)
- CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP)
- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM)
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST)
- TRIBUNAL MARITIMO
- TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO (TNU)

R$ 696,00

*Esta proposta possui validade de 30 dias corridos contados a partir de sua data de emissão.
*A proposta corresponde apenas às pesquisas dos diários citados no quadro OBJETO DO ITEM.

* Outros diários, nomes e/ou estados que venham a ser adicionados a proposta alterarão o valor da mesma.
'Após a aceitação da proposta e envio dos dados cadastrais da contratante para a Ultimatum Ceará. o prazo
para efetivado de cadastro é de até 48h5 úteis contados a partir de e-mail de confirmação de recebimento de
dados cadastrais.
Atenciosamente,
ARTEMILCE ALVES
CONSULTORA DE VENDAS
DEPARTAMENTO COMERCIAL ULTIMATUM CEARÁ LTDA
Fortaleza, 10 de Abril de 2019.

ultimatum
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E PUBLICAÇÕES - SISTEMA UNIQUE
N2 DO CONTRATO: 16/2019
CONTRATANTE
NOME:CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO
ENE): RUA 05, QUADRA 13, LOTE 02, CENTRO POLÍTICO
ADMINISTRATIVO, CUIABÁ-MT, CEP 78.049-916
CPF/CNPJ: 03.005.378/0001-76
CONTATO: fiscald econtratos@crcmt.org.br

ft- _ _
-

CONTRATADA
NOME: Ultimatum Ceará Ltda.
RESPONSÁVEL/COMERCIAL: Artemilce Alves
FONE-SAC: (85) 3246-0881
FONE-COMERCIAL: (85) 3246-0881
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: das 08:00 ao 12:00 e das 14:00 as 18:00, de
segunda à sexta-feira.
E-MAIL: comercial.ce@ultimatum.com.br,artemilce.ce@ultimatum.com.br
VALOR: R$ 696,00
Pelo presente instrumento particular a empresa: Ultimatum Ceará Ltda., CNPJ nz 04.252.567/0001.06 com sede na
Av. Barão de Studart, 2441, Elz Andar - CEP 60.120-002 - Joaquim Távora - Fortaleza - Ceará - a seguir denominada
simplesmente CONTRATADA, e de outro lado, identificado acima, denominado simplesmente CONTRATANTE, com
fundamento na Lei Federal n2 8.666/1993, têm ajustado entre si o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES:
Para efeito deste contrato, considera-se:
ULTIMATUM° - marca registrada de um dos conjuntos de serviços da Net One - Tecnologia da Informação Ltda EPP, representada neste ato pela CONTRATADA que, através de conexão ao BDIJ - Banco de Dados Informativo
Jurídico, permite acesso à informações jurídicas sob a forma de mensagens catalogadas;
- CONTRATANTE(s) - o(s) cliente(s) cadastrado(s) no sistema ULTIMATU Er;
CONEXÃO - Forma de acesso aos serviços oferecidos pelo ULTIMATUM ® , que se apresentam facultativamente, sob as
seguintes modalidades:
a)CONTRATANTE -utiliza-se do site da CONTRATADA, a qual concede uma conexão com o servidor.
10 E-MAIL -as mensagens são enviadas ao usuária via endereço eletrônico.
IV - BDIJ - BANCO DE DADOS INFORMATIVO JURÍDICO - onde estão contidos os dados referentes ao(s) contratante(s).
Esses dados somente são ACESSÍVEIS COM O USO DE SENHA(S) DO CONTRATANTE;
V- SENHA(S) DO CONTRATANTE - a(s) senhas(s) é(são) pessoal(is) e intransferível(is), motivo pela qual a CONTRATADA
não se responsabiliza pelo uso indevido;
VI- CENTRAL DE ATENDIMENTO - operadores que permanecerão à disposição para solicitações e consultas do(s)
CONTRATANTE(S).
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DE CONTRATO
A ULTIMATUM® pesquisará e enviará para o CONTRATANTE o conteúdo das publicações do(s) Diário(s) da Justiça
Eletrônico(DJE) do(s) estado(s) brasileiro(s) contratados, bem como as publicações do Diário da Justiça da União(DJU)
dos processos de origem no(s) estado(s) contratado(s) que vierem a sair o(s) nome(s) indicado(s) para pesquisa
relacionado(s) no ANEXO 1 deste contrato. Assim sendo, as informações serão notificadas por e- mau e/ou também
por meio do site do ULTIMATUM®.
ultimarum.com.br

j
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§ 12 - A CONTRATADA ressalta que a forma de envio dos recortes e publicações via e-mail, não é a forma mais segura
e confiável, estando sujeito a várias falhas como: oscilações da Internet, sistemas de anti-spams, lixos eletrônicos,
caixas de e-mails lotadas e outras variáveis características deste meio de comunicação, fatores estes externos que
dependem dos provedores de acesso contratados pelo(s) CONTRATANTE(S). Portanto, recomendamos o serviço de
visualização através do portal ULTIMATUM www.ultimatum.com.br mais seguro e confiável.
§ 22 - As pesquisas se limitarão aos nomes, diários/tribunais e estados relacionados no Anexo 1 deste contrato,
permitindo ao(s) usuário(s), conforme a modalidade de acesso via site (www.ultimatum.com.br ) através de login e
senha acessar o SISTEMA UNIQUE que permitirá:
()Realizar consulta de informações e obter dados atualizados das publicações dos Diários de Justiça Eletrônicos dos
Estados e da União;
II) Agenda de Compromissos;
rui Realizar o gerenciamento dos prazos processuais;
(v)Imprim ir as publicações de forma física;
V)Exportar as publicações nos formatos PDF e Planilha Excel;

„37.1_ ___

v) Encaminhar as publicações via e-mail.

•

Parágrafo Único: As informações dos conteúdos das publicações dependem da liberação do órgão Oficial dos Diários
da Justiça que não mantém regularidade de horário na disponibilização nos seus respectivos SITES, onde a
CONTRATADA depende destes para realizar o processamento e envio das notificações ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO CÓDIGO DO CONTRATANTE E SENHA PRIVATIVA
Por força deste instrumento, o CONTRATANTE terá direito a uma conta de acesso no site da CONTRATADA para realizar
as verificações das informações objeto deste contrato, através de login e senha.
§ 17 - O código do CONTRATANTE e a senha privativa são intransferíveis, não podendo ser objeto de qualquer tipo de
comercialização.
§ 2° - O CONTRATANTE assume integralmente responsabilidade na utilização do código e da senha privativa, por si e
por terceiros, responsabilizando- se, inclusive pelos encargos econômicos e financeiros dai resultantes.
- É de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE prevenir-se contra a perda de dados, invasão de rede e
§
acompanhamento de suas publicações nos meios oficiais e outros eventuais danos passíveis na utilização do serviço.
§ 47 - A utilização da senha privativa pelo CONTRATANTE implica em sua expressa concordância com a totalidade das
cláusulas e disposições contidas neste documento e demais alterações incidentes e dá plena vigência ã condições
pactuadas.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
O serviço estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, podendo haver interrupções ou
suspensões de natureza técnica ou operacional para atualizações, hipóteses estas rotineiras para aperfeiçoamento e
melhoria no sistema.
- A CONTRATADA poderá considerar inapropriada a utilização do serviço por parte do CONTRATANTE, desde que
§
comprovada a infração contratual ou legal, assegurado o direito a ampla defesa e contraditório. Caso isso ocorra, a
CONTRATADA poderá extinguir o presente contrato sem ensejar qualquer tipo de indenização ao CONTRATANTE ou a
terceiros.
§ 2 7 - Considera-se comportamento inapropriado, por parte do CONTRATANTE, qualquer uma das seguintes condutas:
Invadir a privacidade de outros CONTRATANTES, assim como das contas de gerência da CONTRATADA,
a)
buscando acesso a senhas e dados privativos, modificando arquivos ou assumindo, sem autorização, a identidade de
outros CONTRATANTES ou da CONTRATADA;
Prejudicar intencionalmente CONTRATANTES do ULTIMATUM., qualquer que seja o meio utilizado, seja
b)
intimando/constrangendo outros CONTRATANTES pelo envio de correspondência eletrônica, seja através de
desenvolvimento de programas, seja por acesso não autorizado, por alterações em arquivos de terceiros ou de
programas e dados residentes na rede, etc.;
§ 37 - Cabe exclusivamente ao CONTRATANTE a aquisição, preparação e manutenção dos equipamentos, terminais e
suas interfaces de acesso ao sistema.

Cro ultimatum. com. br
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CLÁUSULA QUINTA -CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE se compromete a pagar, pela prestação de serviço, a importância anual de R$ 696.00 (seJcentos
noventa e seis reais) após a assinatura deste contrato.
12 - A inadimplência de qualquer pagamento fará incidir multa contratual de 2%(dois por cento) sobre o valor
expresso no extrato de utilização de serviços, mais juros compensatórios de 0,33% (ao dia).
§ 22 - A tolerância pela inadimplência será de no máximo 15(quinze) dias após a data do vencimento acordado, sem
que essa tolerância implique em dispensa das cominações impostas no parágrafo anterior.
Após essa data o CONTRATANTE será comunicado da interrupção do SERVIÇO BÁSICO DE ACESSO, até que ocorra a
normalização dos pagamentos. Ocorrendo a normalização dos pagamentos, o restabelecimento do serviço será feito
em até 48 (quarenta e oito) horas.
§ 32 - O extrato de utilização de serviços em mora, será considerado título líquido certo e exigível para fins de execução
judicial, sem prejuízo de poder a CONTRATADA transformá-lo em duplicata de serviços com as devidas ATUALIZAÇÕES e
multas do período, previstas no § 12 desta cláusula, bem como a devida correção monetária, esta calculada na forma do
parágrafo seguinte.
§ 42 - No caso de reajuste dos valores mencionados, estes serão estabelecidos com base em índices de inflação,

•

correção monetária do IGP- M/FGV((ndice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas), órgão
competente para tal fim, ou, na falta deste, outros índices divulgados por órgãos competentes ou representantes do
governo brasileiro.
6 52 - A despesa decorrente deste contrato correrá por conta do Programa n9 01 — Gestão de Registro Profissional,
Projeto n° 5001 —Serviços Administrativos, na Rubrica 6.3.1.3.02.01.039 — Assinaturas.
CLÁUSULA SEXTA - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A responsabilidade da CONTRATADA está limitada aos parâmetros descritos nos parágrafos seguintes:
§ 12 - A CONTRATADA não se responsabilizar& em nenhuma hipótese, por perdas e danos, sejam de que natureza
forem causados ou não, direta ou indiretamente, pela utilização do serviço.
§ 22 - A CONTRATADA não se responsabilizará igualmente por qualquer informação ou uso de acesso que possa atingir
terceiros, inclusive por direitos que afetem à propriedade intelectual, cabendo única e exclusivamente ao

CONTRATANTE infringente, responder pelo dano a que der causa.
§ 39 - A CONTRATADA não se responsabiliza pelas informações obtidas com o uso da internet dentre outras nos
seguintes casos:
a) Pela falta de energia elétrica, queda ou mudança de links (conexão via internet) em geral e sistemas de transmissão
envolvidas na comunicação, alterações nos sites dos órgãos judiciais que afetem a formatação de dados.
I)) Por interrupções de acesso à informação por manutenção no sistema e/ou equipamentos.
Pelo teor das informações capturadas nos websites dos órgãos judiciais (Tribunais e outros órgãos administrativos
ou de imprensa), que as fornecem, e que tenham caráter meramente informativo, não produzindo nenhum efeito
legal.
d) Pela inoperância do serviço em virtude de restrições impostas pelo provedor de internet do CONTRATANTE,
impedindo o acesso ao site da CONTRATADA e dos órgãos oficiais, que necessitam ser acessados usando os protocolos
necessários para o perfeito funcionamento (incluindo FTP, HTTP, POP, SMTP e outros) ou impedindo acesso aos sites
da CONTRATADA e dos órgãos oficiais, por configurações de PROXY e FIREWALLs.
§ 4° - Toda e qualquer responsabilidade imputada a CONTRATADA, verificada sempre após a análise técnica, com
direito a ampla defesa e contraditório, está limitada ao valor da apólice de seguro de responsabilidade civil vigente.
c)

•

CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA
O presente contrato tem validade de 01(um) ano, renovando-se por meio de aditivo, salvo se houver manifestação
contrária das partes.
§ 1° - O contrato entrará em vigor em 48(quarenta e oito) horas após a assinatura do mesmo e mediante o pagamento
acordado da prestação dos serviços, fazendo gerar direitos e obrigações para as partes.
§ 2° - O CONTRATANTE somente terá assegurada o direito de utilização do seguro de responsabilidade civil mediante
a devolução deste contrato assinado, com rubrica em todas as vias.
§ 32 - Havendo movimentações cadastrais tais como inclusões, exclusões ou troca de nomes/estados pesquisados,
serão realizados termos aditivos ao contrato de prestação de serviços, onde haverá o ajuste no contrato pactuado.
ultimatum.com.br
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CLÁUSULA OITAVA - PRAZO E RECISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido a pedido do CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante comunicação
antecipada de pelo menos 30(trinta) dias, por escrito a CONTRATADA; ou por iniciativa da CONTRATADA a qualquer
tempo, mediante prévia notificação ao CONTRATANTE, sempre que, a seu critério, considerar caracterizada a infração
a quaisquer dos dispositivos constantes neste instrumento.
§ 12 - As devoluções em espécie, nos casos em que tenha havido pagamento antecipado pelo CONTRATANTE, serão
feitas em até 10(dez) dias úteis após o cancelamento, descontados a utilização pro rata die do serviço. Em qualquer
hipótese, a rescisão não prejudica a exigibilidade dos encargos decorrentes deste contrato.
§ 29 - Na hipótese de pagamentos feitos após a prestação dos serviços contratados, em havendo cancelamento de
contrato, o pagamento pelo CONTRATANTE relativamente ao mês do cancelamento deverá ser efetuado pro rata die,
no prazo máximo de 5(cinco) dias após o cancelamento, considerando o período entre a data do último vencimento e
a data do cancelamento do contrato.
Parágrafo Único: O cancelamento do contrato só se concretizará mediante a quitação de todos os débitos.
CLÁUSULA NONA - OFICIALIDADE

•

O sistema UITIMATUMs, não é repositório oficial, nem mesmo autorizado a dar informações judiciais publicadas nos
Diários de Justiça, sendo tão somente uma ferramenta de suporte que visa implementar a atividade do
CONTRATANTE, não dispensando o acompanhamento nos meios oficiais. Em caso de dúvida, contate a CONTRATADA
ou confirme através da publicação oficial.
- Toda e qualquer reclamação de divergências com relação ao serviço prestado, deverá o CONTRATANTE enviar
§
via e-mail os dados das publicações com todas as informações pertinentes, para que a CONTRATADA faça as devidas
averiguações. Posteriormente a resposta será repassada ao CONTRATANTE em até 48(quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA DÉCIMA -DO FORO
As questões eventualmente originadas no presente contrato, serão resolvidas judicialmente, elegendo-se para tanto,
o Foro da Justiça Federal de Cuiabá-MT, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, celebram o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor.

imp

Fortaleza, 16 de Abril de 2019.
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ANEXO 1 AO CONTRATO
Relação de nomes, diários/tribunais e estados para pesquisa dos recortes eletrônicos dos Diários
da Justiça:
Estados Contratados i ■

Diários/Tribunais

CPF / CNPJ / OAB

JF — T1 — TRTs — TRE
Conselho Regional de
STJ
—
STF — TRF 12, 22, 3é, 42
Contabilidade de
03.005.378/0001e 52 Região — TST — TSE —
Mato Grosso
76
STM—CNJ — Cl F

•
T.I
JF
TRT
TRE
TRF
TSE
STF
TST
STM
ST1
CNJ
ar

Todos os Estados da
Federação

Legenda
11164*Trib na' e mktiça
inartibtilt - kéé751 • .
'4:. Mb LibatRnional aidiâbáltri57-`:
ailleigrere I : iiiiitEleai.. i";:

ferlAngribt4RegraWFaeràíttP-*
,r `TrilidnarSupgili*Eláterel4,
tl itioi4"MWTriburiel Federal ë=4,.
2:' tribtinál SUperior do. Trabalho I
-15uperiorl.ribunal Militarrr "•-•
aaSiariCrjribikna(de;Justiça
"fflrConielbiniaaiirial de JuitiOt,= 5
Conselho da JUstiça Federai 3

Relação do nome principal pesquisado e sua(s) respectiva(s)variação(ões):
Nome Principal

Variações

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO
GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO
GROSSO - CRCMT

Fortaleza,16 de Abril de 2019

/ Maria ele Fato
tuu

Ultimatum Cear LTD
CNPJ: 04.252.5. /0001-06

4
Conse
1. • : .

11- Contabilidade de Mato
rOSSO

CNPJ: 03.005.378.0001-76
O ultImaturn.com,br
t. (85)3246 0881
9 Av. Barão de Rudart, n' 2.441,
8° Andar Aldeota, Fortaleza-CE,
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CRCMT
CONSELHO REGOU{ DE OZN138.04X.
VC MAIOGROSSO

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2019.

COMUNICAÇÃO INTERNA.

De: Diretoria.
Para: Setor Contabilidade.

Senhora Contadora,

•

Venho por meio desta, a fim de cumprirmos com o controle da execução orçamentária
do CRCMT, requerer que seja realizado o Empenho da despesa abaixo discriminada,
conforme quadro demonstrativo:
Programa N°

Projeto N°

Conta N°

Valor a ser
Empenhado

05 —
SUPORTE E APOIO
A ATIVIDADES FINS

1005 —
COBRANÇA
ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL PROFISSIONAIS E
ORGANIZAÇÕES
CONTÁBEIS.

ASSINATURAS 6.3 .1.3.02.01B39

R$ 696,00.
(seiscentos e
noventa e seis
reais).

OBJETO: Contratação de serviços de busca e consulta em Diários Oficiais, com vistas
ao acompanhamento de processos em que envolva o CRCMT.
CONTRATADA: ULTIMATUM CEARÁ LTDA.
CNPJ: 04.252.567/0001-06.
TERMO DE REFERENCIA: n° 9.1/2019.
Certo de contar com a vossa compreensão,

Rodrigotaggio Guimarães.
Diretor do CRCMT.

Polido

lho ftegion dg,Contabilidade de Mato Gr•
• CEP 7g045+.916
5)36484800. FOC (6513448-

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO

Data 16.04.2019
Hora
10.25

Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

N° Empenho

Data do Empenho

Tipo do Empenho

Processo

N°. Reserva

Exercício

202

16 04 2019

ORDINARIO

TR 9.1/2019

207

2019

Conta de Despesa

Desc ição da Conta

Projeto

SubProjeto

6.3.1 3.02.01 039

ASSINATURAS

1005 - COBRANÇA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL -

Número do Evento

Descrição do Evento

1163

CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS PERIÓDICAS
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal

Modalidade

Núm. Controle

Número

Complemento

0

Dispensa de Licitação
Favorecido
Nome
Endereço
CEP
Banco

CNPJ / CPF
Bairro
UF
Conta

ULTIMATUM CEARA LTDA
AVENIDA BARÃO DE STUDART, N° 2441. SALAS 801.. 802. 803 E 804
:60120000
Cidade
: FORTALEZA
Agência
:
Histórico do Empenho

Cltde Parcelas

04 252 567/0001-06
ALDEOTA
MT

Valor Unitário

DESPESA RELACIONADA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURNACOMPHAMENTO DAS
PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS E DIÁRIOS ELETRONICOS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA
PARA USO DO SETOR JURIDICO DO CRCMT. VIGÊNCIA DE 174E12019 A16/04/2020

Valor Total Empenhado

696,00

696,00

Valor por Extenso
Seiscentos e Noventa e Seis Reais

Dotação Orçamentária

Empenhos Acumulados

7.300.00

Parcelas Executadas

Valor deste Empenho
696,00

0,00

Saldo Atual
6 604,00

Total Executado

Total a Executar

Finalizado

0,00

696,00

NAO

16 de Abril de 2019 '

r
iti;)12/11111-ÃÀ/VSA>

..m.embel E-Oure Gid d Amorim Silva
P adente no CRCMT
aV

dt1U)k,\

r
Rodrigo Saggio Guimardes
Diretor do CRCMT

o Pa
Contadora do CRCMT

Dl Ç141()OF1(,1 AI. DA UNI \ O -seção 3

ISPN 1077 7059
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