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TRIByriAL'DEJÚSTIÇabo,  ESTADO* DÉ -MATO GROSSO. 
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ATA DE kEGISTRO DE PREÇOS n.5 OO2/2Õ18 
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Li 'ESTADO,''DE 1"4T9» G'ROSSÕ,r' -por irjtermédid' do PODER 
JUDICIÁRIOPrFj[BUNÁL DE JUST,IÇA, CNPY n Q3 53506h00Qi-10  
recursos prôprios4 (Fonte dOO), ou do FUJIDO, DE 	POIO AO 
JUb 	 N IÇIAIIO/FUAJURIS, CNPJ sob o n° 01 872837/0001-93 íForfte%  240), 
sediaçio no?aiacio  da 	J ustiça, &entro 'Poiitico5Adm!nistratwo, em Cuiaba/MT, CÈP 
78 049-926, neste ato representado(a) - por 	eu presidente ,  Éxmo 
Deseçpbarga'dor RUI RAMOS RIEIRO, rasiie;ro, Casado, portador da Carteira 
de-JdéritiUadê ii 8665.407'$SP/Sp è d6CP sobto h.,346.27.ta1'4, dçravnte 

VN 
denominadoORGAO GEF,ENCIAQOR.e de-outrotiado a empresa,FUJISOM, VIDEQ, 
FOTO E SOM LTDA/ /  CNPÍ -01 44'8'977/000i-39/ Inscrição Eatàdual 
107854068, Éndereço AV 244e oútubr,o, 347 -Bairro Campinas, ciiân,ja - 
GÓ/  considerando o julgamento do Pregão-Eletrônico n 70/2017, paratE5,GISTRO 
D'E PREÇOS, ftESOFVE  fe'gistrar os '5 preo %Ja(s) ,empresa(s) indicada(s) e 
qualificada() nésta ATA, de,  acordo com aciadsificação por eia(s} alcançada() e 
na(s) 5quántidade'(), càtada(,$), atePdendo as cotdiõeg preyistas n'oedital, 
sujeitando-se as partes às_ norma constantes na Lei nP'1OfSa0/20cS, no Deçret 
p.C. 7.892/2013, e, súbsidiáriamente, ,nà Lei n. .666/1993, éni, conformiEfàde- 
com as'djsposiçôes a-se,guif:' 	- 	- '5 	 -' 	- 	 '- 	, 	- 	-r 	1 
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Li'i. 	Apresehe Ata',t'em por-,objeto o íegistro de preçs para açveqttiàj 
- 	aquisição de merrais permábentes' -'CAIXA DE SOM, MESA DE SOM, - 

KIT SOM/AUDIÊNCIA, KZT SOM/TRIBCJNALfiO' JÚRI, donforme 

	

; 	espcicaçõ contids po Termo de Referência ti., 4/2017/DCP7DMP, anexo 
1 do editai de Pregão'tlet?ônico n 70/2017, qqe ,parte integrabte desta 
Ata, assini coifio 4 propos'tp vencedora, índependentemente de ttapscrião 
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2.2. 	O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 

fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 

que seguem: 

LOTE II 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. MARCA VALOR TOTAL 

LOTE II 

KR som 
Tribunal 
do Júri 

CAIXA DE SOM ATIVA PARA PA - 
1000 W/RMS 

• Alto falante WOOFER de 10" (dez 
polegadas); 
• caixa 	ativa 	bi 	amplificada 	de 	2 
vias; 
• Amplificador interno com potência 

integrada 	de, 	no 	mínimo, 
700 W/RMS contínuos; 

• Potência 	de 	saída 	em 	HF 
(contínua) à partir de 	100W/RMS e 
potência LF à partir de 600 W/RM5; 
• BIVOLT (100 a 240V) 
• classe de amplificador D; 
• Gabinete feito em ABS; 
• Deve 	possuir 	conectores 	de 
entrada e saída XLR, 1/4"  e RCA; 
• Deve conter misturador ou mixer 
onboard, 	com 	controle 	de 	volume 
INPUT para entrada de, no mínimo, 2 
microfones; 
• Angulo de cobertura de 90 graus; 
• Nível 	de 	saída 	(SPL) 	de, 	no 
mínimo, 129 dB; 
• Driver 	(Tweter) 	entre 	1,4" 	e 
1,75", emitindo as ondas médias e 
agudas co ncom ita ritem ente; - 

Modelos 	referência: 	YAMAHA 
DRX10, 	QSC/K10, 	ou 	outro 
modelo equivalente. 

Garantia 	do fornecedor de, 	no 
mínimo, 01 (um) ano. 

UNID. 110 YAMAHA 
DRX10 

R$5.250,00 R$577.500,00 

2 

MESA DE SOM (MIXER) - 	12 
CANAIS MONO 

• Mesa analógica com, no mínimo, 
12 canais mono /xlr/cannon, e, 

UNID. 37 SOUNDCR 
AFT 

R$2.400,00 R$ 88.800,00 

no mínimo, 2 canais estéreis, com 
entrada XLR; 
• Total de canais: 	a partir de 16 
canais; 
• 12 	canais 	com 	pré- 
amplificadores; 
• Deve 	possuir 	Phantom 	Power 
para os canais de microfone; 
• Deve 	conter, 	no 	mínimo, 	2 

co Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Tel.: (65) 3617-3747 
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• Apres4ptar banco,de efeitos de  
,alta qulídade LEX!CQN'ou,?)(um 
dós, dois),- corír controle individual; e'
botão d& aéionamento,dos típo~ de,, 

:ereitosr-7, 	 t 	-'' 
•

l saída (OUT)_monitor 
- 	Aprena$ 	equalizdor 
asimétrlèo 	de, , no 	mínimo,' 	3,' 
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"dJgital/USB;,  

.. 	ContS,noíT1íniqo, 4 O4entradas 
audliares eeadphonps 	
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'b'andas, 	botoes 	de" 	P4N, 	chave4 

• 'Apresenta?-entrada  
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• Possuir compressores internos ou  
por botões;  

• Dev,acompanhra 	nes 	um  
1câse(caixa)te madeira na cor preta  
>our cína, 	com 	p'e,ril' em 	aluiínio,  

d6braçiiças 	e 	fchos ' re,sister1tçs,  

•armazenarpento dp,euipaménto.  

saíd% 	tereo XLR bianceada(  
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interna;  

,iodIoquiv'a1ene.' 

ApresêntrFØ1YERde1OOmm;' 

'Chassi 	çonstruido 	em 	metal 
.re,si§tentY' 	.171 	t, 
• Apye senta r4auxiliares  

,espu(ha 	pydtetôra 	ifltèrpa,' 	paça. 

bevp acompanhara mesa cabo de 
energia 	e cabo 	USB, 	manual 	de 
ipstçuçãoéyn pórtdgu'ë<- 

 

Modelos 	 déferêndá: 
YAMAHÁ/MG2OXJJ, SiouNbtAFr 
SIdN4TUE 	USB,*ou outro, 
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ret.ençâo 	de 	cabo/4 pereito 	e 

 

64 4,80,00
»itolp 

fabikaTdoem 	material -resísterfle,  
podndo$' 'prte 	externa 	ser de-  

- 

•-., 

7 

ANGELO 
SANTO 

- 	•,' 

• 

R$,70,O9 
- 

e 	
47 

, 	. 

"R$ 4 
'4 

.i' 

•èada.é'com-3vias,fabHcadoém 

rotatividadft/flçxi'biíidade, 	E0 m: 
niiníma dq.2Oh1m2 ,e, bitola- 

resktente 	ácãibamento, 	e' 	serr> 
• ,. 	

' 	4., 	: 	 4-' 	
\__ 	4 	

3% 

co,Dds Antóni deArrudX'- Áv.Histbrlador Rubens4d&Menèonça,S/P - i'raías b4ndeiras' 
, 	cEÇ.&-7o49.-92--,eui&á -2 MT -'Tel.: (65) 3t1Z-3747 	 7 

"7 
'7 	 •j 4 	 1 	 ' 	 - 	 '7 - 	4- 

é 

77f 

-4-. 

À 

.'V 

e 

É- - 

'7 4- 

TribunàldeJustiçfa 
-MATO GROSG " 

ATA DE REGISTRO PREÇOS 

/ 

1 



41 WÀ Ir. 

Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

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

e-mail: licitacao@tjmt.jusbr  

TJ/ML 

Fis. 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 002/2018 - CIA. 0001418-63.2018 8.11.0000 
rebarbas, 	capa 	plástica 	de 	alta 
resistência. 	As 	partes 	metálicas 
internas deverão ser resistentes à 
torção e alta temperatura do ferro 
de 	solda. 	Modelo 	referência 
ANPHENOL, 	SANTO 	ÂNGELO 	e 
NEUTRIC. 

Garantia do fornecedor de, 	no 
mínimo, 6 (seis) meses. 
CASE PARA EQUIPAMENTOS COM 
FILTRO DE LINHA COM RÉGUA DE 
ENERGIA - RACK 19' 

• Um 	(1) 	case 	para 
armazenamento 	de 	periféricos 
(mesa de som 16 canais, microfone 
sem fio, microfone com fio e régua 
de energia, com gaveta para cabos 
e note book; 
• fabricado 	em 	madeira 	(fórmica 
cor 	preta), 	carpete 	preto 	nas 
laterais e espuma customizada na 
tampa da frente 
• perfis em liga de aluminio de alta 
resistência, 	com 	fabricação 	nas 
medidas entre 60 e 65cm de altura, 
profundidade de aproximadamente 
45 cm, tampa de trás com 2 (dois) 
conectores cannon fêmea, para a 
conexão de cabos de caixa de som 
e cabo de energia, proveniente do 
filtro de linha afixado no rack; 
• A parte traseira dó case deverá 
possuir 02 (dois) conectores ligado 
à 	dois cabo que 	será 	afixado 	na 
saída 	da 	mesa, 	com 	conectores 
macho 	e 	fêmea 	das 	marcas 
anphenol ou santo Angelo. 

UNID. 37 GMA R$1.500,00 R$ 55.500,00 

• 01 (um) filtro de linha com régua 
de 	energia 	e 	capacidade 	de, 	no 
mínimo, 4800W, possuindo na parte 
frontal 	chave 	liga 	e 	desliga, 	no 

• mínimo 	1 	tomada 	auxiliar, 	display 
de 	cristal 	líquido 	indicador 	de 
tensão entre 100 e 240V. Na parte 
traseira 	deve 	possuir, 	no 	mínimo, 
06 tomadas.. Fixação em rack 19"; 
• 04 (quatro) rodízios giratórios de 
6", sendo dois com freios,, na cor 
preta, de alta resistência; 
• 02 alças de embutir retrátil com 
mola, de aço zincada, fixada com 
aproximadamente 10 rebites; 
• Fecho borboleta grande, fabricado 
em 	aço 	zincado, 	espessura 	de 
1 ,2ommm; 
• Mata junta, cantoneiras com bola 
e fixação em 	3 	cantos, 	e outros 
acessórios 	deverão 	ser 	todos 	os 
materiais de aço zincado; 
• A 	mesa 	poderá 	ser 	fixada 	no 
rack, caso possua cantoneiras. 	Se 
for 	mesa 	sem 	fixação 	no 	rack, 
deverá ser construída uma base, de 
modo que a mesa seja acessada ,•__•• A 

co Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Tel.: (65) 3617-3747 
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pot ' tampa 	após 	b 	equipamento, 
após o uso- 

0 receptor do jwcrofone devera 

caso 	iào 	haja 	Rossibilidade -  de 
fixação' nprack, 	,i 

na parte,trase !ta doca,sé) 	, 
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'montadocom a régu,p, de energia e 
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9
ectors:  
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.'Deverá 	o 	arrematante 
apresentai 
compcovár 	:4cm ca' 	itad'eir6 
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apresntaão -daespectiva nota  f, 
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Garantia ,do foçnecedor de, ,no 
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R$726.2802D0 
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VALIDDE;AÁT4  

4 4 	 . 	.4 	 4 	 ' - -4 	 -e. -3.1. 	- A validade, da a de Règzstro-de.Prçços serale I,2,m.  ses,  p partir 
desúaasinatura, nã9 podendo s& prorro9ada 
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4'.1. 	A Xdrfunistração.,rahar pçsquja de' mercado peqodicaçpente, 

o  em interváios nãó superiores a 18Q (cento e oitenta)-dias afim deverificarL 

1. 	,vanájôsidáde'do;preç6s reitradpsresta, Ata. . 
À 	 " 	'  

4 2 	OS pr@çps registrados poaetâo sor reVistos em,,decorrênci de 
: eventual redução dds preços pratiados no 'mercado ou d'e fato5que eleve o 

• usto do objeto registrado, cabendo a Administração prrqoer -as 
negociações-junto 'ab(s) 'forhecedor(ps) 	- 	-. 

413 	Quando ,b pre'oJegistradoltoMarCsesujeri6r  ao preço p?atjdado 
n6 mercado por 'mótLvo_"supérvêQihe, a' Administmço cnvpcara o(s) 
fdnècedor(es)'çpara )iegociar(em) a,. teduçâo4dõs reos' 'ao 	alore 

' 	' 4' 	praticados pelo&c'ado 
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4.4. 	O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado 

pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

	

4.4.1. 	A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem 

reduzir seus prèços aos valores de mercado observará a classificação 

original. 

	

4.5. 	Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 

registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 

	

4.5.1. 	liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 

aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; e 

	

4.5.2. 	convocar os demais fornecedores para assegurar igual 

oportunidade de negociação. 

	

4.6. 	Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

	

4.7. 	
1 

O registro do fornecedor será cancelado quando: 

	

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

	

4.7.2. 	não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

	

4.7.3. 	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese 

deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

	

4.7.4. 	sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de 

celebrar, contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e 

órgão(s) participante(s). 

	

4.8. 	O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 

5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

	

4.9. 	O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

	

4.9.1. 	por razão de interesse público; ou 

	

4.9.2. 	a pedido do fornecedor. 

S. DO PAGAMENTO 	 * 

5.1. 	O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta,)" 

dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se 
/ 
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5.11. 	Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as 

medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 

administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

5.12. 	Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão 

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 

contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

5.13. 	Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou 

outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido 

o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 

5.14. 	Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária 

prevista na legislação aplicável. 

5.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, 

nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a' 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial; de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 	 - 

5.15. 	Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha 

concorrido de alguma forma o Fornecedor, haverá incidência de atualização 

monetária sobre o valor devido, pela variação do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, ocorrida entre a data final prevista para 

o pagamento e adata de sua efetiva realização. 

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

6.1. 	Sem prejuízo das penalidades previstas no Termo de Referência, o 

Fornecedor, quando incorrer em inadimplemento contratual, sujeitar-se-á às 

seguintes sanções: 

6.2. 	ADVERTÊNCIA: 

21.1.1. Advertência pelo não cumprimento de Cláusula Contratual, 

desde que não interfira no andamento normal do serviço ou sua 
conclusão e não traga prejuízos econômicos e funcionais a este 

Órgão; 

6.3. 	MULTA: 

6.3.1. 	De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato a 

cada reincidência do motivo determinante da aplicação da penalidade 

de advertência; 
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IV. outras hipóteses de inexecução total do CONTRATO; 

	

6.4. 	O contratado estará sujeito ainda às seguintes sanções 
administrativas: 

1 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 

II - Suspensão temporária de participar de licitções e impedimento de 

contratar com o Poder Judiciário; 

	

6.5. 	A aplicação das penalidades será precedida da concessão da 

oportunidade de ampla defesa por parte do contratante, na forma da lei. 

7. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

	

7.1. 	Entregar os materiais especificados no Termo de Referência (Anexo 

1 do Edital do Pregão Eletrônico n. 70/2017), conforme descrição do Item 

MODO DE ENTREGA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; 

7.2. Apresentar os materiais licitados novos e embalados 

adequadamente. 

	

7.3. 	Apresentar declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, devendo comprovar regularidade fiscal; 

	

7.4. 	Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções 

administrativas. 

	

7.5. 	Informar na Nota Fiscal, em campo complementar, o número da 

Ata de Registro de Preços, o número da Solicitação de Empenho e da Nota de 

Empenho, o Identificador do processo, o nome do fiscal do contrato, bem 

como a descrição e a marca do material solicitado. 

a) 	Caso sejam os materiais do anexo 1 divididos em 02 

empenhos, a serem enviados para o 10  grau/instância e 20  

grau/instância, enviar uma nota fiscal respectivamente 

para cada empenho, sob pena de não recebimento do 

material ou o cancelamento da nota fiscal, cujos custos 

estarão à seu encargo. 

	

7.6. 	Ao receber a Nota de Empenho caso a contratada deseje solicitar 
prazo de prorrogação de entrega ou troca de marca, deverá fazê-lo em até 

10 (dez) dias contados a partir da data do recebimento do referido 

documento, sob pena de indeferimento do pedido ou aplicação de multa. O 

pedido deverá ser formulado apresentando: 

a. As justificativas supervenientes acompanhadas de 

documentos comprobatórios. 

b. Em caso de descontinuidade do material, apresentar 
carta do fabricante informando os motivos; 
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PROVIDÊNCIA RESPONSÁVEL PRAZO 

Indicação dos locais de 

instalação 
Fiscal / TJMT 

Medição dos locais indicados 

pelo Fiscal 
Contratada 10 (dez) dias 

Aprovação das medidas 

apresentadas 
Fiscal 

Solicitação de Empenho Fiscal 

Confecção e Instalação nos 

locais indicados 

Contratada 30 (trinta) dias, contados 

do recebimento da Nota 

de Empenho. 

10.1PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

	

10.1. 	Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Material e 

Patrimônio, situado no Almoxarifado do DMP - Avenida Fernando Correa da 

Costa, n. 6960, Bairro São José, CEP 78.080-535, no período das 8h às 12hs 

e das 14 às 18h; O agendamento deverá ser feito com o Fiscal do contrato 

cuja presença é indispensável, sob pena de não recebimento dos materiais; 

	

10.2. 	Para o item 2 - PERSIANAS - o fornecedor deverá observar o 

cronograma de medição e entrega, a ser efetuada nas Comarcas existentes 

no Estado do Mato Grosso, conforme tabela de locais e distâncias do ANEXO 

II 

	

10.3. 	Para o lote II, caso seja solicitado o CASE - item 4 - o fornecedor 

deverá apresentar o material montado com a régua de energia e conectores 

solicitados, para o respectivo teste com a afixação da mesa de som, no 

endereço apresentado na cláusula H.1 

10.4. A entrega provisória será para efeito de verificação de 

conformidade do produto, e nos casos de estarem danificados ou com a 

embalagem violada, o fiscal do contrato poderá suspender o recebimento e 

devolver os produtos de imediato. 

	

10.5. 	O licitante vencedor deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica - 

DANFE (de acordo com legislação da SEFAZ-MT), e deverá estar 

acompanhada das Certidões de FGTS, INSS e Certidões. Negativas de 

Débitos: Federal, Estadual, Municipal e junto a Justiça Trabalhista, dentro do 

prazo de validade, onde serão conferidos e recebidos; 

10.6. O documento fiscal deverá obrigatoriamente conter as 

especificações dos objetos entregues constando a marca de cada u dei-s, 
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i 	Em codç,-rhyôanç' de nereço dentre 	érá'-infq&à  ± 	 o  
.anteEipadá'rhene, jynto o empënho 'ou no ato doagendamento da èntrea' 
dos rnjtehais,  

-10.9. }.Jão transferir ara outrem, 'no, todo ou em part, os serviços' 
contratados sen pevia eexpressa anuência do Contratante 

1 ' 	 -. 	,.,À 	. 

10.10.. O trajispôr±e, custo alimerttação e estadia dos materiais'doaneo 1 
é, serão,cusiçadb~'i5éia.Contratádã;  

3 

1 

-7- 
	 I'Ø 

E'- 

( 

10 li. 	Os serviços de manutenção reaIiado nos-q2 (cj<àis) ulxifflos mses, 

- 	do prazo d 	afàntiá total, terão pra;o"d 	(noveritá diàs3J 	ai-antia-dos 

serviç6,: prestakjos» 

to..fl. Em 'cáso de sub 
gãrantia renovqda iiter 
Os mesmos;- 

1 

"-'-- 	 r 
stiti1ão de'materiàis, o m'e 1 smosterão o -prazo de' 

- 	- 
rrne'nter atcontqr da data dã e'ntreg('e instaIação 

/ 

1 

1'- 

1 

3 

11.1. 	b's' r1atriáiê' serã'p 'ayaliádôs tonV o escopo, de Verificar' sua' 
conformidade qpant 	qualídade descrita no presente Termo de Refçrência, 
reservado ao Fical do Çontratq rejitar, no'tddo ou--enpafte; a eotreg'dbs 
bens,' caso sej'ayéçifidaao junia 4escôfforfflida de, técnica, ou documental' 
(nota fisca) préenchi da. h dçsacordo com o Editat é' Ata de Reõistro -de 
Prço).  

'Z 

4L2.- 	Quando do recebi werftoprovIsçrio dos materiais empenhadps?- SE 

a'pó as devjaas "erificàçõe$' p euipe d'o Qepartamento 'de -Material e 
Ptrinônip e/oi fiscal do 'contrato,, constatar que o(s) item(s) hão 
ater?dem- as exigências do Edital, a contratadá será' NOTIFICADA para 
realizar a retirada nó prazo máximo de 4à horas ou a depender da 
quantkiaie a ser 'entregue, os materi3is, nem serãp recebidos Ápos esse 
prazo, o Tribuqal de Justiç não se responsabilizaça pela guprda e quistiuer 
putros encargosproveniehtesde casos fotfuitos6U!ora, maior., 	 - 

11.3; "Os' máteçois sero recebidos, cónforméo aFtfgbs 73 a 76 da Lei 1%? 

8.666/93, da seguinte forma:  
1',  

fl.MoDo DE *ECEBIMENTp/AcEItE( 

1 
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• PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto, para efeito de 
posterior verificação da conformidade do produto com as especificações 

constantes do Termo de Referência; 

• DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade exigida neste 

Termo de Referência, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento 

provisório (prazo este se o material estiver em conformidade com o 

Edital, podendo ser maior a depender da quantidade dos materiais a 

serem entregues ou necessidade auxílio técnico), mediante atesto na 

nota fiscal, após comprovada a adequação aos termos contratuais e 

desde que não se verifiquem defeitos ou imperfeições. 

	

11.4. 	A entrega de materiais com Nota Fiscal de valor acima de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser recebidos pelo Fiscal e 

acompanhado pela Comissão Permanente de Recebimento de Material, 

designada pelas Portarias n. 458/2013-C.ADM e 457/2013-C.DM, atestando 

a Nota Fiscal em conjunto com o Fiscal do Contrato. 

12.CONDIÇÕES DE GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO: 

	

12.1. 	Entregar os certificados de garantia juntamente com os objetos 

para os produtos que assim o exigirem; 

	

12.2. 	A assistência técnica, quando necessária, far-se-á no local onde 

estiver instalado o equipamento, sendo de responsabilidade do licitante 

contratado a sua retirada e a devolução nos respectivos locais caso haja 

necessidade do conserto fora do local, correndo às suas expensas o 

transporte. 

	

12.3. 	Informar a retirada do material objeto de assistência técnica ao 

Fiscal e ao Departamento de Material e Patrimônio - DMP. 

13.Durante o prazo de garantia dos materiais, estabelecida em 06 (seis) 
meses para o lote 1, item 2, e lote II, item 3; de 01 (um) ano para os 
itens 1, 3, 9, 10, 11 e 12, bem como para o lote 1, itens 1, 3 e 4, e 
Lote II, item 1; de 02 (dois) anos para os itens 5, 61, 7, 8, bem como 
do item 2 do lote 2; de 05 (cinco) anos para o item 04 do lote II, 
conforme discriminação dos itens e lotes do ANEXO 1 - o Fornecedor ou 
sua Assistência Técnica credenciada prestará os serviços de assistência 
técnica aos equipamentos adquiridos, com ajustes, reparos necessários e 
manutenção corretiva dos respectivos equipamentos, cujas despesas 
correrão por sua conta; 

13.1. Constatada a necessidade de substituição do equipamento 
defeituoso, o fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias para a retirada. 

	

13.2. 	Após o recolhimento do equipamento ou material defeituoso, 

providenciar a troca no prazo de 15 (quinze) dias. 

	

13.3. 	A contratada fica obrigada - durante o período de garantia e em 

caso de necessidade de substituição de pÊodutos e/ou componentes que 
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mais existam Ino, mercado, qu' tiue  estejam fpra de liqha de fabricação epi 

rfZO de evolução tecn'biogica ou que, por qualquer Óutrç- motivo, o 

fabricnte Não hiai o,,'prodyza - a proceder' a substihjição pôr produtos e/ou 
componentes tecnologicatnente equivalentes ou superiores.,,,' 

2.-. 	 '4 ...- 

13.4. 	A ubstituiçao3 de um produto/qUipatnçnto, nos casos- r,eferidos.. 
acima, estará condicionada a autorização do Presidente do Trit2unal dq 
Justiça.  

Epi Easp»e' Uaifiçaão est?uturaJ -(paréde, po(t4s, clçaa,-eto) 
dqçànte ar entregaØe matériais, é de respon'abilidadp. 1'o cdntraadØ a 'j 	., 	 -1 

interal- reparço'e limpez do local :pnde 	f ora,entr,egú.e. 

A 

'.4 

14.CÔNDIÇOES 9ÇAIS 	L 	 4 - 7 

14.4. 	As condições gerais do forndcimento, tais como o pra2os para 

7 entrega e-  recébimnto' do objeto, as,1  Óbri9açõe5 da 7Admipistraçk e do 
fornecedor 'registrado, pealicJades' e' dema,S condições,, do ajuste, - 
entontraY!se dêfinidos ro Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL 

- 	-( 	-', 	 <, 	r 	 P1- 

14.2.-' 
	

E vedado efetuar acr,escinjos 	q nos uantitativos fixado nesta ata de 

registrodç preços, incluive o atresci,mo de qué trata)  o § i do a'i-t ,5 la 

,LeiJiP 8,666/3. 	c 	 7 

correspondência. 	
4, 

145 	.AtÕ'm1Mk4atõe 'feitas ao rgã"e'r,enç)ádor &v& - r 
endereçadas ao TRIBUNAL DE USTIÇÁ DO ESTADO DE MATOROSSO -, 
DEPARTAMEF'JTO Apf1JNISTATIyQ-DIVIsÃO DE COMPRAS - \ANE)$NQ 
,ADMINISTRATIVO ÇÈSÇ.1BA9AD&. ANtÓ'WIO DE ÁRRÚIift. - 4 ,AV. 
HISTORIADOR RUBENS DE MENDONtA2/N 	iiMs4. -NT -'CEP 7Ó494' 

1 
4,  

e. 	 , 	 - 

14.3. 	A ata de realizaç4ão, d tesso publca do pr,e'gão con-tehdo'1a ' 
r'1aãodos licitans 'tjue aceitarem cotar os' ensou serviços com preços' 
iguais ao do licitante vencedor do certlarie,  se?p nexbd a' esta Ata dê 
Régst'ro, de, Preços, no termps4'do .art. V-t, 4P do Decreto. -ri. 7..92-,.  de» 	

* 

.4  
	 - 	. 	 - 

144 	s cocrespoÔdeçici's ekpedidas'p,elas partes signtariás deverão , 

mencionar 	núíçro dËste, instun\eçitõ 	o as'$ui3to espçcífico -d'a,/ 

41 - 

11' 

-14.'6., Eventuais mudança'de e4 idêreç Ido órgão der'ente ou dos 
orcdçre deverao ser comunicádas por escritÕ;o órogereneiador. 

'4 	 - 	9. 	 ''1 -4 	' .,,•H' 

14.'7. 	Todo intrumehtõ e roçúraçãodevePá constar firma.,reconhqcida 

I
do mandarte, nos termos do 	tigo -654, paragr-afo,20, do ,Código Ciyil 
BFasilefto.  

/4- 

ï48' O forneçedor' obriga-se a man 	om ter em catibilidde 'tomas 
obigaçõe por ele 4assumida corri todasf as cóndicões de habilitação e 
quqlificação exigidas na licitação e a cujtp'rir fielmente as ClaquIas or' 
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avençadas, bem como com as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e 

legislação complementar, durante a vigência desta Ata de Registro de 

Preços. 

	

14.9. 	Os casos omissos que não ultrapassem a competência do Fiscal da 

ARP serão resolvidos em reuniões formais realizadas entre o Fiscal, o 

Fornecedor ou seu,procurador e a quem interessar, lavrando-se ao final da 

reunião ata circunstanciada assinada por todos os presentes que deverá ser 

juntada aos autos e encaminhada para a ciência do Ordenador de Despesas. 

15.DA PUBLICAÇÃO 

	

15.1. 	O Extrato desta Ata será publicado no Diário Oficial do Estado de 

Mato Grosso, conforme disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei n. 

8.666/1993 e divulgada no site do TJMT. 

16. DO FORO 

16.1. 	Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, 

para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, 

renunciando-se qualquer outro. 

E' assim, para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de Registro de 

Préços de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de 

lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas 

testemunhas. 

Cuiabá-MT, lOdej neirode Si 

Desembargador RUI R OS RIBEIRO 
Presidente do TRIBUN L DE JUSTIÇA 

CONTRAT NTE 

Sr. VANDE" L 	'U DO DE OLIVEIRA 
FUIUSO-v ID ' OTO E SOM LTDA 

RN ;CEDOR 

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



5' \ 
.4 	 44'4 	 5' 	4- 4 	4 	 •44 	/5! 

',JfflbiLinál- dEí,J&~liÇà da EfddÕSJ&td ôFoô 	
Ti/(4T 

Depãrtam'entqdmitiratiyà —terência'SetoriI'4e icihço" - 
1 1 • - 	Tetefond: (65)361-7-3747 

'e-rTíiI:rcitacao&tjmt.jus.br' 

;%. P  

ATA D'REGiSRO'II&EÇOS M. 
.- 

Tribunal 4é'ifrstiça 

MATO GROSSO 
''-' 

•5 3 
- . Testem 
4 	 5 

S N 

fr\ 4- 
4 

4 

4:. 

5- 
'4 

- t I 

'4. 2' 
.4 

.3 

/ 

4,( 

'4 

5' 344 
r., 

1' .5 

5 7., 
-4 - 

1 
ps SANTOS - GESTO7A ÔA ARl? 

- 	 .4: 	5' 	 •' 	 44 

'4. 

E 	L DN ÃRP 

33.44 

. 

1 
EIXEIpA'II5CAt SUBS17T'UTQ, 

A, 

1 

5- 

-'4 

.5" 

54 5 

-4 

j 1_SI 4, 

ALIDO MART 

RG:J°' Q : 
CPF 	?Ç 8L? 

.4 	4 
7.'-. 

"t 

3 
a M P4 

'4 

-3. 

5'- 

"4 

'4 

'4 

/ 
47 	'5 

-'1 

- co Des? António dê Arruda -v. Historja&r'Rubensde iéndonça, S/N 	rça 'das B,a6deirast - 5' 
5 	 'CEP.:'78O49926 -'Cuiabá - MT'- ter: (65) 3617-3747' 

'4 .5- 

 

4 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

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

e-mail: Iicitacao@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

 
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

Fis. 

  

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 002/2018 - CIA. 0001418-63.2018.8.11.0000 

TERMO DE GARANTIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2017 - CIA 0054759-38.2017.8.11.0000 

A empresa FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA, CNPJ: 01.448.977/0001-39 e 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102854068, por intermédio de seu representante legal o 
Sr. VANDERLEI EDUARDO DE OLIVEIRA, Carteira de Identidade: 1722110- 
7115245 	órgão Expedidor: SSP/GO, compromete-se a prestar garantia dos 
serviços prestados e dos bens fornecidos, conforme abaixo especificado, sem 
prejuízo das obrigações legais previstas na Lei n. 8.078/1990: 

CONDIÇõES DE GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

1. Entregar os certificados de garantia juntamente com os objetos para os 

produtos que assim o exigirem; 

2. A assistência técnica, quando necessária, far-se-á no local onde estiver 

instalado o equipamento, sendo de responsabilidade do licitante contratado 

a sua retirada e a devolução nos respectivos locais caso haja necessidade do 

conserto fora do local, correndo àssuas expensas o transporte. 

3. Informar a retirada do material objeto de assistência técnica ao Fiscal e 

ao Departamento de Material e Patrimônio - DMP. 

4. Durante o prazo de garantia dos materiais, estabelecida em 06 (seis) 

meses para-o lote 1, item 2, e lote II, item 3, de 01 (um) ano para os 

itens 1, 3, 7, 8 e 9, lote 1, itens 1, 3 e 4, e Lote II, itens 1 e 2; de 02 

(dois) anos para o item 2, 4 e 5, de e de 05 (cinco) anos para o lote 

II item 04 - o Fornecedor ou sua Assistência Técnica credenciada prestará 

os serviços de assistência técnica aos equipamentos adquiridos, com 

ajustes, reparos necessários e manutenção corretiva dos respectivos 

equipamentos, cujas despesas correrão por sua conta; 

S. Constatada a necessidade de substituição do equipamento defeituoso, o 

fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias para a retirada. 

6. Após o recolhimento do equipamento ou material defeituoso, 

providenciar a troca no prazo de 15 (quinze) dias. 

7. A contratada fica obrigada - durante o período de garantia e em caso de 

necessidade de substituição de produtos e/ou componentes que não mais 

existam no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão 

de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo, o fabricante não 

mais o produza - a proceder à substituição por produtos e/ou componentes 

tecnologicamente equivalentes ou superiores. 

S. A substituição de um produto/equipamento, nos casos referidos acima, 

estará condicionada a autorização do Presidente do Tribunal de Justiça. 
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