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ATA DERGISTRO PREÇOS N. -32/2018 C_CIA OO9548-25.2018.8.1.1.•0000 

:ATA, .DE REGISTRO DÉ'PREO$ 
TRIBUNAL ÓE JUSTIÇA DO ESTADO DE- MA7OGROSSO 

AtA DE REGISTRO DE PREÇOt N 32/Z0Z8 

1 

O ESTADO DE MATO êROÕ po int&íhécflo do PODER 
JÜDICIÁRI9171RIBUNAL DE JUSTIÇA, CNPJ n 032535606/0001-10̀ 

	

com recursos prprios "Ç Fonte 1p0)', oy' qo 	F UNDO -DE APOIO 'Ão 
kJUpICIARIO/FUNMUIIS CNJ soVo ,ri 0.87237/ÕOQ1-9 XFonte 
'405, 'Sediado no 'íDalkiØ' da Justiçay tentft Político dministrpi-iv6; em 
Cuiabá/MT 'CEP 78 049r926, sediados no Centro Político Administrativo 
em Cuiabá-MT, CEPt178 049-926k nesta 'c'ap' ital, neste ato representado

«pelo Presidentç deste SQdalicIo, Extno Sr Desembargador RUI RAMOS' 
RIBEIRO, Brasileiro, CaadC, portaddr da Carteira,ç1e Idçntidade 
8665:4157 SsPJsP e do CPF sob o ri 346 327.001-34, /doravante 
denominado ORGAOGERENCIADOR, e 6 outro ladd a empresa GEIBRA 
COMERCIO EIRELI - ME, inscrita no'Cf"JPJ,-sob ti0 2f559 804/0001-03, 
iperição Estadual n0 002490518 00-80,com sede na Ruad Olaria, ncZ 
622, Bâirro Diamante (Barreiro), Belo Hori±onte/MG, C EPí11 313 Ç27-172, 
doravante denominado FORNECEDOR, RESOLVEM registra( o preços 
da(s) empfesa(p) indicada(s) e qi)alificadafs) nesta ATA, d acordo com a 
classificação por elafs) alcançada(s) e na(s) qyntidaçJe(s) qotat1(s), 
atendendo as condições previstas no Edital do Prgãp Eletrônico n 
89/2017, sujeitando-se as partes as normas constantes 7na Lei n° 

	

,8.666ji93 e-ao Dcreto 'n 	7.892/201 ,, e e'ffl conformidade cc$fti -s 
dispusiçõés aeuir: 

1. DOOBJEtÓ  

%A Esta licitação 	pàr q
~11

bjdto o 	GISTkÓ DE) PREÇO 0ar 
futur* e eventqal aquisição 1,de matetiaiS de consymo LIXEIRA 
-iNOX, de 'acordo cortr ás espetificações e quanidpdesésta6pl.pcidas' 
no termo dé Referêriçia n' 04I(017/DCE/DMP, conforme conditõese 
ex•igêds prescritas- nsté ,Edftal e sep4 ane*os. 

	

r 	- 	 1 

12 	-Jntegram esta 7Ata de Registro de Prço, independentemente 
de trancrição, 6 Tërrio d keferência n 04/2Ó-1»CË/DMPo Edital' 
do Pregão Eletrônico p. 89/2017 é a'proposta Vec-dora, 

- 	
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Tribunal de Justiça,  
MATO GRO9s0- 

   

   

• :ATA DE REGITROPREÇO N. 32/2018 - ÇIA 0039548-2S.2O18.8.1i.oOOO 

2.DOS RRÉÇOS, ESPECIFIÉÁÇÕES E'QUANtItATPFQS 
1 	 - 	 , 

k 	 -t  e 
2.1 	Empr?savencedora:1' 

Enipregà GERBRA ÇOMÉRCIO ETRELI - RE 	' 
CNPJ: 21.5é.804f0001-03, INSCRIÇÃO' ESTADUAL: 00,2480519,.06-0 
EndÉrççb: Rua da Olaria, 'n0L 622, Bairro Darnante Barr'eito) 
Cidade:'Belq'AorizotÕ/MG 	-CEP: 39.627-1,72  

'Telefohe: (3ÏJ 333 --0935 12531-0935 
E-MAILrlicitacao@jerbra. corri. t3r 
hNornê d6' kepresentaàte LaI: ISABELLA CARÓJINA DE SOUZA 
ROSA 	 - 

'Crteica1e rdëntidade:"Ft1c-1.2677l3 Órg& 	r: Éxpedido SSP/MG 
CPF: 3. ,08667.266-65  

.2.G preço- regitrado, 'as (Spëcificaçõe 	do Qbjêto, 
quantidade, fornecedor(es) e as dçriis conç1i6es ofertadas h(s) 
proposta(is), são as tiúe  sgu'em: 

Tdonater(a'I"suieIto à apeepentãçã[o de amostras 

« 	BENS DE CONSUMO r MATSIALDE EXPEDIENTE 
-5- 	 , 

Item  DescÁção nid. PRE 
 Qua?it. , AARCA UNITARIO PREÇO TOTAL 

' 

26
transporte, 

Lixeira, iox com pedal, 
'capacidadé-' 	de 	'30 

inteiramente 	em 'ihok' 

plástico 	interno 
re'movível e alça para 

pedal 	em 
áço inox com material 
antiderrante 	base, 
emb9rcacFadã 	par 

quando 	o 	pedal 'for 
acionado. 	1 '  

Gáraitia 'rninimSde  02 
oi) anos. Malta 'dè 

çeférênci: 	Mor; Clink, 

litro, 	pbduzi1a  

p,ol'do' 	de, 	.alta-  
'resi,stência, cprn- 	alde 

 

Brinox 	 1 

- 

- 

'Unidade 

1 

COTA PRINCIPAL  

evitar 	movimnt  

750 

- 

1 

- 
• 

'MOR 
'5- 

• 

e 

R$'159,00' 

- 

- 

k$419250,00 

27- 
COTA 	RESERVADO 
pÁaA ME/EPP 
Lixeir'a mcx com pSal, 

Unidade 20 	, 
5 

-' 	MOR 
- 

R$459,Q0' R$ 39.750,00 

5-' 

Bloco Des. AMónio de Arruda - Av. Historiador  Rubens de Mendonça, S/N - praça '0, Ca  eiras 
-. 

 
CEP.: -78049-926 -1Culabá 7  MT - Te. (55) 3617-3747 



t 	 a, 

a 
TribubVde, J€itiçddo Estado ,dëMafo Grqsso 

- 	Ç'oorcíenadori Administrativa / 
,D

t 	 a 	 a"'j• 	a 	-} 

ep
n
a
'rtamentp Administrativo — Gerência Setorial de Licitação 

TeieMne465)361.r3747 
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4 
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Tiuáai dê ,Ju'stiça 
MATd GRÕSSO 

1 

t'MT 

- 

'a  

a' 

- 
• 

- 

, 

a 

võhdá 	de 	alta 

piástiEo -  interno 

tratispotte; 	p,êdal 	em 

adtiderrpnea, 	basé 
embàrr'àcIada 

acio'nadp, 

?eferêhtia: 	Mcfr, cíinlc7  
-a' 

Garantiamínima'de02  

- 

'a  

capacidaQe 	de 	30  

ljtros. 	Produzida  
inteiramente d,em 	inoxi  

4sitência, iom 	aide' 
 

remoíei-e aiça pgra. 
 

açoino 	cornçnateíjai  

:evitar 	mo\lmentoj  

Brinóx'  

- 

daot10 	o 	tpectai 	for 
 

(dois) anos. 	Marta de, 
 

'a 

a,. 

bADOTAÇÃO ORtA MÍPÁTÁRIA  

As despsasa  decorÊentés da Sutura ,ê Éyentual cotTfaçd,,dbjeto 
deste instrumento, correrão pela seguinte dotatão drçamrjtaria 

5' 	 . 	 a 	 4 

Unida 	m d Orçaentatia 93.6011 - FUnajqris v 	/ 

, Foptar241 
a  

ProgramS de TrebaIhoa  036,,- ApoiÕ' Admihistrativo 
NatÇirza;da D$ppsa 3 :90.3Ü.1:1' f a 

EspAial 2007 — Nari'utenção dé 
s'erviÇo 'a ciministrátivogerais.,,  

a 	 -4 

4 VALIDADE-DA 'AiA 	
a 

a 	 ' 	 a, 

4.1.' 	A validade da Atade 2Registro de Preços ér / arde 12 mSes, a 
pàftfr da- sU a,assnàtua-, nãô p,oJe,ndo sèrproroda•. 	j.i. 

a) 	 a 
-ia 

"a  
.5 

e 

5.PVA ACESÀÓÀ ATA DE REGIStRÔ DEPiÇOS,  .. 

a 	t' t A Gerência da Ata de,-kegstrp de Preços-ficara a cargo dó Tribunal 
" 	deJustiçata >a 	 • 	 - 	 / ra 

52.A Ata dê' Régistrtde cebsL6rinda deste eftae, ,dutapte' sU 

7 	vigência desde que 1preftiamentp  autorizada pelo orão 
óerenciador; poderá 'ser utilizada por'a'órgo e ,entidades da 
Administração 	a' 

5.3.Os órgãos :oh entidadSintëèssaados na utili2ação da 'Ata 
ç Registro ,de.Preys dévero encaminhar solicitação previa ap 

órgão Çereoddor/Departmçço Administràtiv& 

aia 	
',aa 	

b 	'i 

ar 

1 

a' 

e 
Bloco Des. AntónioAeArruda —Av. HistÕrlador Rúbehs de MepdoQça, S/l Praçdas Bandeiras 

a 	
tEP.:8Õ49-926 - tuiaá —'j'IT - TeI.:16) 	 a 

a 	
a 	 a 



Bloco Des. António de Arruda - Av. Hlstoia4oç'Ruens de Mendonça, S/N- Praçà das 
ÇEP.: 78049-925'- Cuiabá - MT - rei.: (65) 3617-3747, 

afidèlras 
-4,  

 

'SÃ 

tf{bunal de iusfiçóda'Éstdo de Mato Grosso 
Coor'dç'n,adoria Adminitratiyá 

'Depbrtamento Administrati(io-çrência SetoHaJ de I,iciSção 
Telefone:  165)3617-3747 

- 	 - 

 

e-mail: Iicitacbttjmt.jus,6r 

TJ/FvJT 

 

TribunLdé Jdstiça 
MATO GROSSO 

As. 	-  

 

   

AJA DE REGISTRO PREÇOS N. 32/201 r CIA 003954825.2018.&.i1.0000. 

5.4.A utilização desta Ata por' outo'órgão biá éntidade 'fica 
toridiciortâda aos-seg1ines présupostós:' 

- 	a) Não-comprometimento da 	capacidade Qpçr?âciohal 	do 
• forrjecédor. 	

4 

b) Anuêhciaexpressdo fçrnpcedor. i 
t) Não exceder a iOÕ%. (cem por ç'çnto)- dos qua,ntitat'ivos do 

itens ou lotes doinstrumebtd convocatório. 

5.5.O quantitativo 4etorrene das' adesõés2à ata' de regjstrõ de: preços / 
n&o poderá exdedèr, lia tdtajidade, •ao quíntypld do 
'qu'antitatívo de cada item regjstrado n 	ta de registro de 
preços' para o órgão gerénciador, indêpenderteménte-do iúmero 
de.órgã'os não p?rticipantes,  que aderirem. 	 / 

é.EVI$ÃOECANéELAMENTÓ : 
6.1. 	A 	Adminiútraçâo 	realizará 	pesquia 	de 	mercado
per'iodicamente, em, intervalos não stiiieiiores a 18b (,cento .é oitenta),. 
'dias, 'a fim -dê vêriflèar a »antajosidaqç dos'pr'eços'registracos nesta 

Ata.' 
- 	1 

6.2. 	Os peços' registrados .poderãb ser revistos em decorrênciá 
de eventual reduço"dos preçospracaJos no mercado ou de- fato 
àê 'deve o custo do objào 'registrado, cáberidc à Administração 

Promover as negociações juiito, a$'(s)fornetedor(es). 

6.3.' 	Quáhdo :o prçp registrado torriar-se  sl4perióç ao preço 
pr'ticado no -mercado por motivo supervênienté, a Administração a 

convocará ,p(s) fornecedor(e)pa negociar(m) á' redução dos 
preços aos valores praticados"pçlo. mercado,. 

64.' 	à fbrnecedor que .nãõ ateiar reduzir seu preço ao valor 
pratÍcado pélô mercado será liberado ao compromisso aUmido,. sem 

/ aplicação de pnalidade. 

	

6.4.1. A ordem\ de 'classificaço dos fornecedçre 	què 

aceitarem reduz ir seus preços aos valores de 'mercado 
observará a clas'sifica'çãô oniginL 1 

4f  

6.5. 	Quando. ô ,preço de rríercadô tornar-se, su
4
perpr 'aos preços 

'registrados é o,fornicedornão puder cumprir o comptomiso, o órgão 

gerenciadrØoderá: 

.6.5.1. liberar o forncedordo Compromisso assumido, casda 
.,comunicação ocorra antes -do pedidô 'de fórnedrriento, e sem 

4'  



'TJ/,MT 

44 /4. 
	 .7 

fJ  55 

'4 

4' 
7s 

4 	
4 

'Tribun'aI de"Jusflçá 	Espdd1e Mato QróS'so 
- 	 Codrderiaiorià Administrativp' 

bepartamento Administratnto - Gerência Setoriake Licitação 
tXbúnl de Mtiça 	 ' 	

. 	 Teiefdne: 66174i4 

MATO GROSSO, 	 7 	' .' 	etrrffiuiÇhcitaèaà@timtJbs.br  

ATApE REGISTRO PREÇOS N.32/2018 - CIA 0039548-25.2018.8.11.0000 

¼ 	,aplicação, da .pênaliqade se cbrifii-mada 'a veracidade ' d" 

mo€ivos e comprovabtes;apresenad,od;•, 

652. 
1 
 codvooahos de'm'ais forneçedprespataasegufl-igua,l 

oportúnidadee nebociaãdr. 
-¼, 	 ,- 	

- 	 Â 	- 	 44/4 	
•••' 	

"-4. 

isp  

	

- 	Ntão jiavendo êxito rias -nbciàçõQs, o orgãp -gerenciado( - 
devera proceder ¼a r&ogaçãq désta ata lijè «êis€ro de pr,eços 
adot4ndo as' medkdas cabweis para obtençãa da tontr,atação mais 
vantajosa, 

6.1; 	(O'registro dodrncédreá,cartcelpdoQu'andq: 
- 	 , 

6'.7.1. 	descurnpir ás cdndjções daMa de
4 
 r2egisffo de 'preços.. 

6.7.2. não retirar a' nota d& empenhõ ou instrumento
,

equivalente no prazo dtabeiec'ido pela Administração, sém 
jústificatfva -aèeftávl; 	

4 	 - 
¼' 

	

'7 	 6.7,1 	não 	 preço egitrado,bIp6tese$' -: 

5- 

de'stese tornar 	or aqueles RratiçaáS PO,  mercado; ou 

6.1.4 	sofrer,  sanção administ,ratia--cujo, éfei'ÇQ torne-o 
proibido,  4e celebrar contrato administrativo, alcançahdo o 
órgão g&rehciàdor1e órgão(s), 'p,rticipante(). 

L 	•ø.. - 	O 'can'celamento' de 'registros 11nas hipóteses -,previstas,  nós, 
4" itçns 7.7.1,  7 7 2 e 7,7X será formalízado 'pq des'pcho do orgo 

ge'renciado, aseguraô ocop&aditório' e4  a1alt1Ia defesa 
-, 	t 	 .,. 	

, 	 - 

6S. 	'O çance Iam en do registro dê. preços poderá bçorrer por, 
faro supervenie?ite, decorrented.6 'caso" fortuito -ou força,naiqr, qúe 
prejudique 'o çumprnentô da aa devidamente -comprovados 
justiuicdos:  

• 6.9. li, ' Øp razão dd (iteçesse público; ou 
4' 	 .94. apedidoMp fornecedor 

1- 

X SANCÔÜS ADMXNJtStkÀTLAÈ 	 •, 

7.1. 	Nos 'termos do art. 2 ,do 4Dteo4tn0 5,430/2Ó05,. ficará 
impedido de licitar e contratât com a União", Estados, Di'trito Federal' 
ou 'Municipios e será intprmado a SEGE/MT ou nos Sistemas çie 
Cadastramento de Foineceddrés a qi.j sg'rfere o art, -28, paragrfo 
unico d9 Decreto n°'4,5Ç/2OO5, pelo prazo de' ate 5, (cinco) 'anos, 
sei-ti prejuizosdas rrtltas1  prevista n'este Edi4tal e1as demais 

- penajiEIdes lêá}s, a lic,itaht4.e,qu: 

'Bloco es. Antóniô de Arruda - Av. Historiador Rubéris de Mendonça; 5/F,- i'açads Bandeiras) 
4 	 - 	 CEP:: 7$949-926'- CulibárMT,.. Tel.:.'(65T'3617-37 

¼ 	
' 	 1 

/ 	
4- 

)'5/  

-4' 

4' 

-j 

	 -5< 	
-'4- 



,Bioco,Des. António de Arruda - Av.'}listoriador Rubens de Mendonc'a. S/N - Praça das, andéIras 
4EP.: 78049-926 Q.jiabá -'MT - TeU: (65)i61?-37,47 

1, 

1 

/ 

- 	
• 	Á) 

TriduaI de Justiça do'Estadpd'e Mato Grosso 
- • ' 	 coord'enadoria'A'drninistrativa 

pepartamento Administrativo t_Gérênciaseto'ri'alde Licitação 
Tribunal deiustiça 	 'tlefone: (65)3617-3747 

MATO GoSSJ 	 ' 	. 	 emiI; Iicitacao@tjr,rft.j9s.br  

TJ/MT ¼' 

Eis. 

  

   

ATA DE REGISTRO PR' ÇOS N. 32/2018 —CIA 0039548-25.201?.8.1.0000 

a) 'Não assinar &Ata 'de Registro de .Preços, quando conoçada 
ç. 	dentro do prazo de validade de sua, proposta 

b) -Não retirara  riotà de empenho, uanUp co'nVocada' dentro do 
'prazo ,e vigência drAta 
c) Ápresentr pócurpentação falsa; 

"d j) Deixar de aRreSentàr'documeptos'exiidQs  para" o, certame; 
e) Retardar, falhar"ou fraudara execurãd, da origaçâo assumida - 

,f) Não manthvér aproposta 

,g) Copoçtar-se de mpdoinidônea ou cometer fraud4 fiscal; 

.b) 'iJãb 'domprovar ,regul'aridade fic1t Certidões Negativas do 	 -' 

• INSS, FGTS federal, 	tadpaI, Municii5al'è Tr a!alhrta, todas, as 
vezesq'ué for solicitado. a 

7.2. 	Com fdlcr,o no artigo. g8da DedreW''h. 5.45 /20d5 e os 
,arfTos 86 e '87'dw Lei n. 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, ,no 
cas' d' atraso injLtificádo, 'asstrrÇ consid&edo+ela  Administração, a 

Jnexe'cuãa, 1total ou p'arciál da bbrigação,  sem prejuízo, das 
respon,sabilidade,s civil e èrimrnl,' assegurada a 'p'révia e ampla 
defesa, às 'gdin'tes penaÍicWdes' 

a) Advertência: pelo ïiãotpmprimept4 de Cláu'suIatntràtuaI, dede'• 
qüe pão interfira nó a'ndamérito normal 'do serviço ou sua 
,ç6nlusã6e nãotraga prejuízos 4ecqnmitos ç funcbnais a este 
órgão,'-  

b)Multade: 	. 	a, 

b 1 ) O,5%(meio por cento) sobre 6 vajor adjudicado, no caso de 
atraso injustificado para átendirn'ertto dos raz9s estabelecidos 

• 1' 	 / 	 - 

péla Administração páj-a apresentação de 'documentos ou 
assinatura, e devoluçãb da Ata., caso o atraso pára ássinatura e 
devolução da 'Ata seja. superior a 10(dez dias, -è 'a critérid da 
'Administraçãb, poderá configurar inexecuçãõ 'totaJ da ãb.rjigaçao 
assumida, 'sem prejuízo dá rescisão unil'atefàl,da avença;- 
b.2.) 0.5%(méio pôr centd)' sobre"o váIo constante' dá nota de / 
empehho, no ca, 	 ifi só de atraso injJscado' para' entrega do objeto; 
'até 6 limite d 100/6 <dez or sento)". Ápó 20 (vinte) dias, e a, 
critério da Administraçãbç-poderá ocorrer, a ,nãç,-aceitaço do 
objeto, de forma a èonfigurãr, nessa hipótese, inex'ecdção' parcial 

«da obrigaçã'o asurtff"da; 
 

b.53',3% (t'rê?por certo) a6 dia sobre o valor do bejn, no caso de 
trao injustificado- pa( substituição. do, objeto que ,apresentar 

defeito de. fabricação ddrnte ó perÇoØo de garantia;  iiçnitad a 
incidênci' de 10(dei) dias. .Após ee" prazo, e'a critério d' 

/ 



Tribunai'dé JustIa ' 

t MATO GRÓ5Sb 

81. 'Ãpr,eentr 'os materiais 
adejú'ãdarnenté;, 

citados 

Bloco Des. AntónIde Arrua- Av. Historiador ftCjbeiI de Mendonça,tN. iaça das Baódeiras 
cEP.: 78049-426- cuIabá - I1T - Tel.: (65) 353,7-3747 

/ 
4ft 

)Hbiinakde ip~fa'd Este ido de Matd r5~sd 
Cõorden'adotia AdminiÇr'ativ. 

DepaFtaménta.'Admjhistrativo 	erência getorIA dê Licitação 
. 	 Teigfone: c65)36;7-3y7: 

e-maiiJicitàcaoctj}nt.j\is.br 

'7 

7 

Ádministrao,-- odrS td?ifigLrr- inexécuço,prcida' pbrigaãà 
assujticfp;  

,b.4j;à00/ (tíint porcento) spbf d valor'do berh-( tia hipótés-de. 
trasp ríorpe,ríçdo sul peHo aOlçevjÍo 'a Iín'ea"b3"; 

b.5.) 10% (dez por 'cento)4sobçe o valor totahadjudicado, no caso 
de não aceir manter o compromisso assumido quanto aos preçôs 

" reistraaos 6u ern. da'sp. de Ïnexecução totál —ida, obrigàção 
assúrtiiq; 
c suspensãotémporária, do direito, de participar de liçi€a;ãt e 
iedimento de icontratar com 'o Tribunal, -pêlo prazd de ate 2 
,(dois)nos; 	 / 

,d) declaração .d ipidoneidade para libtar ou contratai com 'a 
PCdministrãção Pública. 

- r 	
½ 

I'7 	 O valor da multa, apliça4a apóso re9ular processb' 
administ'ativo, sera- descontado de agaMentos- eventualniente 
devidos pelo Tribunal a7 adjudicatarta ou cpbracl,o judicialmente por,' ' 
rrfeio da-PrdcurqdoriacIbEstdo'f'  

74 	As sanç6e previstas nas talineas "a",,"c e 'd" do subifem- 
IX 1. podérão ser aØltcadas, cumulativamente, a 0e na de rnçilta; 

7 5 	As pênalidades previtas nas alineás "c" eAdl do subitem IX 	* 

1 tarpbem 'poderão sev aplicadas 7 a 'ad-judicatria ou ao licitaht, , 
cohforme o- caso; que tenha sofrido condenaçãodefinidva por fraudar 
recolhimento de tributos, praticarem ato ilicitó visarl& a frustrar os 
objetivo& da 'licitação ;ou d&rnontr nãô possuir idohetdade pára 
çontratar com Adçninistração, 

 
- '- 	 7.6. 	Se "a ,coritrata4* não proeeder'ao ieçolhimeIto d m3alltá n'o. 

Ø'rato dé -5 (cinco) dis úteis contado- dá intimãçã 	'or varte d&"- - 
ITJ/MT, 'o rspectivp valor ser encaminhado.para Á execução,pela 	' 

P,Vdcuradbrià7Estdua$ 	 e 	'- 
- 	 -. 	

. 	-- 	 - 

7.7. 	Do ato sue aplicar . Øenâridade cabra recurso, no prazo de 
.05 (Snco-dias ú'ceÍs,,a cqntar da ciêida dá intim?çãb, podéhô -a 
Administraç,ão ?econsicferar bis não sua decisãd tu nesse prazõ 
encamiiha -lo devidarnentp informaa pa5a a apreciação e decisão 
surroidentro dó-mesmo prazo; 	 / 

7 	1, 
1 

- 	 -. 	 & 

8.-OBRIGACÕESDOIFORNECËDOR 

,AT A DE REGISTRÓ PI(ECOS N. 32/2018 CIA 00139548-25:2018.8. 11X000 

1 
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TriiJnaI de JilJsÍtça do Esfôdo dç4ato Grósso 
Coordenadori AdmInitra'tiva 

>'beartamerito Administrativoc Gerência Setorial4e Licitão 
Teleidije: (6)3617-3747 

email: Iititcao@tjmtus.br  

TJ/MT 

As. 	 Tribuhal de Jtstiça 
MATQ GROSSO, 

   

ATADE REGISTRO  PREÇOS N. 32/2018 —;CIA 0039548-25.2018.8S1.0000 

8.2. 	'Apresëntar decIaaçâddç idpneidadeparà licitar ou contratar': 
com a Adrhinipfraço RúbIiáa,deveijdo comprçvar regyIaridad fiscal'; 

c'8.3. 	Entregar os rnaterais.  licitadoad D€partarhepto de Material 

e, Património deste 'TribLffial e, Justiça, riediãnte agen 	de 

dita e horário,  'de modo a Rão  ocaionar trantoros nà5, atividades 

rotineiras. 

8.4. 	Pedido dàtroca de marca deverá ser solicitado até 5 (ç!nco) 

7 	

" 	
'Hdias titei's, aØós.o çecebimento da Nota,.de Énjpqnh'o, ja iriformahd.o o. 

pra'zo de entrega; ca%o,.& edido'seja aceitdp 

8:5. 	Pedido, de prorrogação dp prazó de entrega dev'rá ser feito 
cocn 10 (dez). diãs de antecedência Io prazo fiQal, lnfdfrtíando  o rovo, 

pr'zo previsto,  para 'a en'treg'á e este 'será contado a partir, da data dé 
protocolo, ,hos,casos d'çeité pelo fiscal. O pedid'o 'de''érá apresentar 
as justificativas súpervenierites, acompanhados de documeti,tos 
cornfroatórips sem osquais'tiaveráindeferirfirfto 

s..: 	Os pedidos de 'troca de marca je de pçorr,ogaçâo de prazo 
"ocorier$o mediante èu€&iaço.dqOrdtiador de Despegas,; 

8.7.. " Coplprova,r rgylãriØade fjscál: Certidões'Negãtiva's do INSS', 

FGTS, Federal, Estadu&, ,Municipal e'tfábalhist& 

.ss. 	Curnrir 'ás prazos de;en€rega sob 'pçna de, aØlicç5o 'de 

7- ,sanções 0dministrativas. 	
1 

/ 

'4— 

,1 

9. OBRIGA COES DO ORGAO GERENCIADOR 	- 	 - 

9.i.Solicitaç tempenho fazerid'o cortE :a decriçâ'q do item do 
material; 

 
9;a4ecetker e conferir os materiais ljci'€adôs/adquiidos; 

9.3.0 otumento fiscal deverá estar deyiddmentêaté'stdb 'e 'instruído' 
comjsdertYdões'I9scaisç 	 ' 

9.4.Di'sponlbilizàr locál para 'receimento e guarda--dosprodutàs; ' 
o 

9.5.Efetqar o'pagamerito er'i até"30 (trinta)  diãs àpó's oreçbimento 

definitivo; 	, 

g6.co1-nunicar àémpra 'obre possíveis irreguJaridad'es oseçvaOas 

i'à entrega ,dos materíais, parà  1imediata corr'ç5p'; 

9;7.FiscaliZar o cumprimento' das obrigações 'ç,ontratçiis pela 

córitratada., 	- 
-f 

í 
P 



'4 

4 

'1 
/) 

-4 

4! . 

- TnbunaLde Justiça, 
MATO GROSO 

4! 

4!' 

'4 

1 

Tçibüriai de Justiça do Ës,tadp çle Mato-Grosso 
fáordenád9r)a Aúministratiya 

Departamento Âdniinistrátivo - dernci;Seto(uai de Licitação 
Telefone, (65)3617-3747 

e-njaii-iicitacao@tjmt.jil.b'r 

TJ/MT j 

e- 

AT'A DE REGISTRO PREÇOS N. 32/2018 - CIA 0039548-25.2018.811.000 

io. ~bo,DE ENTI&GA E PREST-ÂCÃO 60-SERVICÕ  

10.1. 
- 

O foínecedôr deverá entregar 4çbjetó na przo 09 3Ô 
(trinta) dia, ai contar dd data do ecbirt'ento a Ntb de 
rnpenho/expedreré dg compra. O pra±d de entre t poderá er 

,prorrogado a'crjteçio d'Acíministraço 

	

1:0.2. 	O agehdamento de data - hora para, entrega dos :materiais 
,dê consumo devera Ser feito diretm4ente com o l9scM do contrato, 
feIp tëlefone (6 5) 36i7-Z886, ficando déter?ninado 4que -sem 
presençá çfo mesmo 05 materiais. .nãd serão. recebiciôs 	' 

	

10.3. 	0s mater'is deverão ser entregues no' DEPÓSITO D0 
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIQ, :à' Avrilda' 
ern'Éaddo orteia da 'Cost n°1 662 	Bairro doxipA - CEP 

78.080535 - Çui'ab-MT, tenØ.como/poritÕderefeçêhda a'4ru& 

entrn asemprçsas Todimo 	Rodoviaría c 	e oias, teÇfone 	5» 
i688'4i411 no período das'8ti às, 11h' e das tu às 416h,.4 ondE 
ocàrrer5'tatonferência 

1 
e ote'cebimerito do 

'
mMeriais. 	 4. 

1O.4 •-' O do&imento ficàL deverá obrigatoriam'entd' contei` s 
/ 

	

	
especificações dos objetos'entrguês constando 1a marca de cada 
PrQdut9, e, em càrnkô cppIementar -ria 'nota fiscal o núrnerq ,do 
Barícô, Agêicia ' Conta Corrente, bem èÓfrío, o, nome do' fiçaI.. 

4' 
4' 

	

11. 	Môrío DEREtEBIMENTO:'  

11 	Os materiais serão avaliados com o'escopo de verificar sua 

	

'. 	eoijforrtiidade Qanto 'às quantidades q •quaiidades descritas no 
pFentèTerrio -deReferênçia, 

 

2 	os, materiais serão recebidos, confr n1e Õs t1gos 73 	76 
'a- Lei 	8666/93, da segúinte forn?á 	 1 

• PROVtSORIAMENTE, no- ato da entrega do dbjeto para 
efeito--de' posterior 	-d èrifiçaç~o a 4cohforçíidade dó produto 
com as especificaçôs' cor'istantes do 'Termo de Referência, 
DFI'NtIfrVÃMEP,!TÉ, apó$ á 9erific&çâo' d

;z 1
a' 	 e 

'quantidad'ê e'xigJda resé Term 	RefétnàÍa er 	aE o' 
(cinto) diás í€dis após á recbirTlnto providnid mediabte4! 

:!atesto na nota fiscal. 

12., MODO DÊ PAGAMEPÍiÕ 

4- 

'4 

'- 4 

-4' 

1' 

-4! 

-4 

'-4 

.1 

-4 

-4-- 

Bloco Des.ntónJo dc,Arruda-Av. ilist'orlado'r Rubens deMendónça, WN Praçadas Bandeiras 
/ 	

- 	CEP?: 78049-926 - cuiabá -1MT - TeL: (65)3617-p47 

4- 
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tilbun,aI de,  JustiçàdbEstadb de Mãto Õrôss 
Coordeiiadoria Administrativa 

DepSramehtddm,initrátivo - Gerência Setoriai'de Licitação 
Telefone: (65)3617-3747 

* e-mail: Iicfraca6@tjmt.jus.br  
-v 

-t 

TJ/MT 

Eis. 

 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

 

   

ATKDE REGISTRO PREÇOSN. 32/2018 - CIA 0039548-25.208.8.11.'0090 

12.1. 	Opaganiento ser4fetuado -SOMENTE após a VerificaçãO è Q 
recebrrfento dps materIaIs p,elo fis1cal e pelo, Departmênto de. 

Materire Pàtrimio; 	 - 
1 	/ 

i2.2. 	No momento da enttega, -p5 .rhateriais -deV&ãô estar 
,acompanhados da Nota ,Fisca[d'e Venda, bem comb clás Cértidões 

ç FGTS, INSS 'e Certiá6es regativasde Débitos: Federal, 

Etadualr  Mynicipai e Trabalhista, -der7tço Ido prazo 'de validade. O 
durnento fiscal de,yerá cobter as especifIcações dos óbjétbs 

entregdés, inclusive á marca do maertál; 

12:3. 	As empeás do Estado de Mato Grosso que In@ib tiverem,. 
cada,s,tradas as Notas Fiscais -eIet'rônica de'iero aprésentr 
comprovante de Nota Fiscâl de. vendas, par'Órgão Públko. 

Aprqntada a Nota Fiscal de Venda, - caei4 -ao FtScal  da, Ata 

de Registro -'de  preçd atestá-la, nos termos, do presetito Termo de 
RèfeênLéi, encaminhandoa ao departamento responsável pelo 
pagamepto; 

Nas aquisições de materiais coçt valor da, nóta:fi,sc$ supério 

as 80.006,00 (Oitenta`  'mil) réàis,.o-recebiÊnen€o deverá ocorrer 

unta com a Comissão Permnentb de Recèbimehto (de Material, 
deighada pela Põftarià n' 247/2016-C.PPM, e o atesto na nota 
flscaF em con3unto: flôal&mémbr,os domissão; 

-12.6. 	Efetuar o pagamento em até 30 --(trinta) diasN após o 
recebi rl4entq:deflnitivo; 

4 	 *, 

12.7. 	cada agarnento dev4 ser mntido, as cbnições-  -de 

- habilitação prevista ib EcIital.. 

12.8. 	Otoendo.atraso hopagérpeito;, ë desdéqu&par tálâo 

tenha concorrido 'Øê agpffla, fbma • o Fornecedor, haverá 

incidência de atualização monetária sobie p valor devido, pela 

variação acu'ffidlada do índice Nacibhal 	reos aØ Consumidor 
- 	.  

Xmpló 	IP,CA-IB,GE,- õcorrsida éntre à Ata- final preVista para q 

pagapnto e 	Èua,e4tR'a (eaqzação: 	 . 

A, fisdhzação fiçará a ca'rgo 4'o Servidor JOILSON 

G'ONÇÃLO DE AMORIM; matrícul-6200 e corno físIcal,substituta 

4 	- 

BIocó Des. António de Arruda - À Historiador Rubens de Mendonça, S/N - Praça das 9indeirs 
CEP.: 78049-926 - Cuibá - MT.- Tel.:-(69) 61Z-3747 
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.13. FtISCALIZACÀO 
- 	 . 	 4 

1 

/ 



tHbundI,de$.Jstia 	 roso 
- 

d 	

Cooreriadoi dminstrtiva 

D e9rtainento À,tii4istrtivo Gernci4 etoriI deíiçifaç5p- 

Tribunal de Justiça 
À

' 	 - 	 "t 	 Tetefone: (65)3617I3/4 

MATO GR'OSSO- 	' 	 ;ç 	 éjiial:hcitaçáo@tjrntjifs.br  

À, 	 À- 

ATA DE REGISTRO,PREÇOSN. 32/2018 À CA 0039548-25.2918.811.0000. ' 
a sérvidàia 	ELIETE ANUNCIATO DO ÀNA&CIMENTO, matrícuJ 

À 	 - 

G779;, 	 <- 

À 	 1- 

- 	 - 

CÓ'NbIÇÕEStÓÉ4ÀIiANtIA  

,'beverá a'çeêntr praz ã 1 validadé 4 adoro o com' 'a 

normàs Ie9âjs esl:abelecida parta o produto, poFeiii, em havndo a 

necesstdadé de substituição em virtude de ,não apresentar 

coQdiçoes de u56, apesSr - e,a validade estar adequaclaé o, licitante' 

c: 	'ybéedor' dó certame, terá o, prazo, de,10 (d'z) dias 'para t4-õça 

.Jessq prbuo, sob 	 -apIicçâp de muita rforatórÍa 'rd    

,percentual$ 2%(dçis por cento) ao dia sobre dvalq,r dobem de 
• À 

consumo ,nàd recoIido até ó liç ftede 20%,(virite poiéhtô)1 
A 

	

14.2.. 	O Ørao 4de yaJidda,dos Rroàtltos 'deverá ser ,vertfic'dp no 

recebimento, obrigatoriamente, com prâzo de yalidade minircode 
seis meses, confos,di datada entre,da. 	 - 

	

14.3. 	A tos  'dos-prodptps, 	bsérVãdo y'. Código 'dê 
' 	

-Deesadd Cqnumiddr. 	
À 

15 cNDIÇÕES'GERAIS 

151 	A condiç6es'geris do fornecimento, tais como 	' o prazos 
para entrega 

À 
ez recebimento, do dbjeto,4 as obrigçães da 

Administraçà9 e do fornècedor regitrado, pepaliades e demais 

c
1.1 

obdições do ajuste, éncontram-se definido po-Trmo- de Referência, 
ANÈXØÀÓ

_À
-EOITAL.  

-1 	 À  

15 2 	E, 	vê'dadç efetuaç acrescimos fios qvantrtatix,os flxados nesta 
ata de 'registrø de 'preços, 1nclusiy'e c arécimo de qutrata 'o. 10 

doaft65 da Lefn° 8.%6J93. 	 • 

- 

1 	3 	A ata,,de realização da se são publica do,Øregão, contendo a 
relação dosiicil:antes que acpitarem cotar o bens-ou serviços~`torn 

preços iguais ao a0 liçitante vencedor dç certame; "sera aneada a 
1 

- 	 esta Ata de Registrà de Preços, nos termos do., art ,ll,» §4d do 

1 	 Dedrét9.7h89)dqÀ2d14. 
, 	 À 

15.4., AstçorrespondêncIa çxpedidas pelas pates 'signatárias 
deverão rfiencionar' o numero "dste instrumento e t6 assunto 

- específlcci da cqrre&pondê'ncia  

1/ 

e 

1 

1 	
4 

4 

«,1 

-i 	 - 	 - 

-Bloco Des. António & Arrud8 - Av. Historiador Ribêns de Mendon'ça7S/N - Pvcp das Bandeiras 
- 	CEP.: 78049-926 Cuiabá -Mt - Tel.: (65) 617L34L 

1 

À 

À- 

-À 

À- 

À 

-À 



- 	Tribunal de Juiça 
1 'MATO dROS€Y  

Tri6unaie JutJa dó Estadóde Mofo Grosso' 
Coprdenadoria Adrrjinistraiiva 

<DeparahientoAdininistratiío -GerêriciaSetoriai de Licitação 
1 	 telefone: (65)3617-3747 

1 
	 ,e-biail: iicitacaotjmLjus.br  

ATA DE-REGISTRO PREÇOS N. 3212018- CIA 0039548-5.2018.8.11.0000 
15.5. 	As comunicações feíth ao: órgão déreindiador deveí-ãÕ ser 
endereçadas ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE: MATOS  
GROSSO - DEPAkTAMNTÔ ':ADMtNISTkATIVODIVISÃO DE 
COMPRAS - ANEXO ADMINISTRATIVO .ESÈMBAkdAbOR ANTÓNIO 
DE ÁRRUDA- AV. HISTORIADOR RUBENS, DE MENDONÇA, S/N -, 
CUIABÁ - AT' -  CÊØ 78-'049-926-. 

K 

16. 	Eveptuais1mudanças de'èrç1éreçodb órgão aderéte ou dosH 
fornecéddres deverão ser comdtÇicadàs pãr,  çscrjto ao Órgão 
gerenciador.. 

15 .7, 	Todoinstrumento 'de' prÕcuraço devera constai` ii?ma 
reçpnhecida do mandante, rios termos do artigo 654, parágrafo 20, 
do Código Civil Brasileiro.  

1 

15.8. 	Õ forn'ecedoç briga'se'a .mèçter1  erh compatibilidade com as 
obrigações-pqr eíe assümida, com todas as condiçôesLqe habilitação 
qualificação; -exigids ha Uçitação e a tcumprir- fielmente às Cláusulás-. 
ora-  aveflçadãs, bem como -c&pi as normas-' previstas, na Lei n,. 
8.666/93 e eiaçãb complementar, durante, a vigência desta Ata d. 

Registro de Pretos; 	 - 	 •. 

Os dasqs- omisds ,qyio u1rapasern a competência do 
- Fiscal da.ARP serãq resólvidsep4 reu'niôS fôrmisrealizàds énfre o 

isçal, o Fórnecdor- óu seu ptocúrador  e,-'a quem intçressár, 

»avndo-se ao jihal da reunião ata' circunstanciada assinada  por 

tod 	os presentes que dever ser juntada ào Ji6s é-encaminhSda 
pára a ciência do Ortdënador dé'Decpeas. 	 -. 

4. 

10. DAPUBLIÇÀÇÁô 

1622.. 	Ç Ext'ratp desta Ata será publicado no' Diário-  Oficial do 
EdtaUo -de M'ato-  Grosso, -conforme dispôsto nd ar€igç, 61, parágrafo 
únicô,da Lei 'n. 8.666/19e ivulgdio site do TJMT. 

7: booít 

17:1. 	Fica el'ieo. q Foço da- Crnarta de ,Cüiabá, Estado de Mato 
Grosso, par •.dirimir quaisqU 	 j er  cntrovéras oriüildas deste 
instrurrientq, reriunc!ãndo-se qualquer outro. 

17.2.' -E: ,assim, para firmeza 	va!idade- cio pa,cti4ado, a presente 
Ata -de Registro de 'Preços' de dntrato foi lavrado eni duas (duap, 

BioeoDes. Antóniode AÇrUdS-AV Historiador Rubens de Mnaonça, 5/N - Praça Øa Bandelràs 
CEP.: 780149,926 - Cuiabá-, MT - TeI:(t5)36Ï7;3747 /: 

r 

/ 



"4 - 4-' 

'4- 

-4- -ç 

4 -' 

4t 

-4- 

44  

*unI;de kjtiçad, Estado, dê MqtoÇdsso 
Copídenaddria AâmirIisrativa 

Departamento Adminjstrativo £ée?ênaa Set'orial dê Licitação 
Tribunal dWJustiça 	 .Telefdne: (65)3617-j747'

MA±OdROSSÔ 

ATA DE-REGISTRO PREÇdS W'3212018 -CIA 00$548r25,2018.11.000d  
Mas de igual teor, que, dçpois d Jido e ácbadoem 'ordem, vi 

assín'ado pelôs cohtrantes e por duas'tesfèmLtphàs / 

_í•t 	
4" 

•.CüíapáT, 7Øe a6ride2Oti 

DçribargacJorRUI RAMOS 
restdeQtç do TRIBUNAL D 

CONTRATA 

"t 

(1* 

t i ti 	
'•" 	 Á 	 cl -J tI--..  

1. 	MAItIANA"  ODRIGLJES DOS SANTOS - matqcuS  
ÇESTQRADAARP  

n10 

RG 
 

tPr: 

Testemõrâsr 

PISO 

G: &Q2 
CPÊ: kíyi,7Z 

44 
7 

7 

3ELIE1ÉÁ .t 1 	 ASÇIMEN1O, matrícOla 6779 
FÍSCAL SUS1I UTO 	 - - 4- 

11103: 6040$?:9121r 	4' 

CPF: 1 	o0f9L 
« 

4 •  

Bloco Des. António de Arruda - Av. Historia4or Rubens de I'leridonça, S/rJ ;Praçàdas'-Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - CuIabá-Mi/'- Tel.: (65) 3617-3747' 

8 	
1 

t 

1' 

e-máil: licitacao@timt.ius.te 4- 

-4 

4-. 
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TribunaLde Justiçado Estado le:Mdto Grosso 
-, 	 Cooçdenadoria Administrativa 

Départamento Aàmi'nistr4ivá - Gerência Storiai dei.icitação 
Tlefonet: (65)36'174747 

e-mail: Iicitatao@tjrntjus.be  

TJ/MT 

 

-Triíninal dp Justiça 
MATO GROSSOt 

Eis. 	 

   

" ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 32/2018 - CIA 0039548-25.2018.8.11.0000 
2 è' 	 2• 

'TERMO DE GARANTIA  
-) 	 t ,  

A empresa GERBR&COMÉRCIOEIRELI - ME, .CNJ-: 21.559.804)

.

0001- 

03' e INSCRIÇÃO ESTADUAL: Q024801.Ó0-qôEndereço: Rua da Olaria, 

nó. ,622, Bairro Diarrante'(Barreiro Belo Horzopte/MG, CEP:, 30.627- 

	

-172 dorvar'he der'tpminada sii3plesmén{e Contratada, neste ato repeëntada por 	 / 

ISABELLÁ dARÓLINA .DE SOUZA ROSA, Carteira de, (dentidaøe: MG-i.267-713 

órgão Éxpediddr: 'SS/MG 'e CPF: 08367.266-Q5, resolve 'firmar' o. presnte 

Termb Øe Gararitià, conforme estipulado no,trmo'd Referência ° b41201,7-DCE-

bPi, decrrente do Prêgão Eletrônibo ri.° 8W2017 (CIA 0097119- 
- 

	

	85.>01 7:&.i1 000O) e seus anexos,,- ceitàhd6 'asregras, ,cóndições e oWrigaçS 

,constntes deste termo de Garantia do termo & Rderêncii. 04/2017-DÇE-

DMP, do Edal'do Pçego Eletrônjôo p. 89'017"è da-Ata-de Re&írode,  Preço n. - 

32/2018 com fundamento 

'

na Lei 8.666/93 à/c ad. 50 e parágrafÓ úrflco da Lei 

,80781b0j (Código 8è Defesa do] ónsumidór) tendo cdmd beiieficiárip o PODER 

"JUDIÕIÁRIO/TRIBúNÁL DE JUSTIÇA, CNPJn° 03:535608/0001-10'r FUNDO DE 

APOIO AO JUDICIÁRIO/FUNÁJURIS, F'J 'sob a n' :01.872837/0Ó0193,  dom 

sede nd Paíáéio da Jutiça,Ceqtrd PoliticoÀãrriinístr,afivo', n'cidade de CLbá/MT. 

DJETO 

ti. 	O'. objefo deste Termo de Garantia segusrh descritos abaixo, 

- vinculando--se ao especificado na proposta aa,Confratad 

Todo mateflal sujeito à apresentação de aosttaè 

t t] 	, 

BENS DE CONSUM4 - MATRI'ÀÚDE EXPEDIENTE 

ten & 'Óecriçào ':Uni' Quant. MARCA 
" uro PREÇO TOTAL 

2 

COTA-  PRINCIPAL 
Lixeira inox com pedal, 
capacidade 	de 	30 
litros,, 	produzida 
intiramerfte 	em, inpx 
polido 	de 	alta 
resistèhcia, com 6lde 

removível e -alça para 
transporte, 	pedal 	em 

plástico 	interno  

Unidàdé 
- 

. 

- 

'750 MOR 
]]& 

R$(159,00 
• 

R$ .119.250,00 

/ 

 

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

"-4 



/ 

TribUna Vdiustiço d:Estado dëMat&Grsso 
1 	 / 	 c-bordendçria Adhiinistrativa 

• " 	Dõp'á?taménto A4mini$trativoL  é3&kl)cia Setorial de Licitação 
Tribunal de Justiça 	 '. 	 % 	

'TeIefonç: (65)3617-3744 t 
MATO dROSSp 	 "d 	 '1 	 ' e-mail: Iifitaca'o@.tir,tius.br  

TA DE REGISTRO PRECOSN.'32/2018 —CIA:0039548-25.2018.8.11.0000 

4 

1 

54 

aço inox com material 
antiderrapant'e' 	base, 
emborrachada 	para, 
evitar 	movimento 
quahdo 	o'pedal 	fo? 
•àcionado'. 
ÇãrantiâL minidia de 02 
(dois) anos,_Marca de 
referência: 'Mor, Clink, 
Brinox 

- 
• 

r 
- 

- 

• 

..+ 

' 

& 

- 	k 

COTA 	RESERXADO 
• PARAME/EPP .' 

capacidade 	,de 	30 
Lixeiraiiiox com pédal,' 

 

litros, 	produzida ' • , L 

inteiramente 	m ipoí' 
'polido 	'de 	alta 
resistência, dom balde 
piásticâ 	internó 

1 

' > , 
réynovível e alça--para  • '- 

-' 

- 
• 
i 

tcansporte&pedal 	eM 
aço inox com materia(  

embrra,çhada 	para 
evitaç 	'movimento. 
quando 	a pedal 	for 

Unidade 

ntiderrápante, 	base  
' 
" 

250 

aclpnado.  

MOR R$ 159,00 R$39.75d,OO 

Garantia,rçínima de 02 
anos. Marca de 

• 
. « 

referência: 	Mçr, Chnk, 
Brinox, 	1 

* 
•. 

5 

2 	CONDIÇÕES DA GARANTIA 

2.1. 	Este Termo de Qarahtia vincula-se às diposõS constantes do' 

Edital\ dõ P'regãp Eletrônico n. 88I20., 'da Ãta de R9gist?o. de Preçõ  p. 

321201 8'eda proposta v1enceddra 

,2.. 	. Deveráapresentar prao de vaidade  de acordo com as' normas 
4 	.1 	 ' 	 ,- 

legais estabelecida para.,o-ØrodÇito, porém, em hvendo a necessidade de 

- 	subtituiç'o érp virtude de pão apresentar condiçâe' de tisà,; apesar de 'a 

v'iidade estar adequada, o liditnte Vencp'dor do"cersne terá 0 prazo de 10 

'(dez) dias, para tropa desse' roduto, 'sob ,peha dê,  aplicação de multa .  

tnorát6riano'percehtuarde,2% (dois por centq)'ao dia sobre o valôrdo bàrÇJ"L 

de'corisumo4 não'4recóIhid até  -Iimited&20% (vinfe porc&nto): 

2 	O' prazoide valjë e'db4roduto,devetá ser de um ano. 
• t'T 

Cuiabá-MT, 27 de ariI de-201g. 

ISABELL'A CAROLIN'A DE SOUZA ROSA 
GERBRA COMÉRCIO EÍRELL-' ME, 

• FÓkNEtgDOR . 

-'4 	

•\.,,. 	
:.- 	

•, 	 .: 	
., 

Bloco Des. Antónib-de Arruda - Av. Historiador Ruéns,de MenØonça S/ N Praça das Bandeiras 
-CEP:: 78049-925 - uiab — MT -TêL: e65) 35173747 

1 

r 

,/ 



ecctiPco 	 çqÀ%2 t#pa  de; i&iWiJJ ütLi 

t4i B3JZA R  

E'rcl:Rl 4,53 Rccï Çfl. 	 Totil;R% 6,2'1 

DcufeEin teeCdt, 	 &. i - 
Pelo -trizorite 

• - 	-- 
•F!.) deF,scaI zacao 

fl5n Ëcpøyot IMA 

lt 

'1 

-e 

CARTÓRIO DO? ando DENOTAS DEBELO HORIZONTE! MG go 
Rua Sâo Paulo, 1115- Centro - Fonc.j31y3247-3535- 
Tabeliã: Walqufria Maca Graciano Machado Rabelo 'Oficio de Nota 
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