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ATA DEGISTRODEPREÇOSNÁ 'o07/2p19 
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O ESTApÔ ÇDE MATO GROSSO, por 'inter,ryidio 'do PODER 
UÓICIÁÔITRIBVNAL DË !JUSTIÇA, CNPJ n. ÀQ3.635Ot/OÔ&1-1d' RI 

corri ,recvrsç Øróprios! (1RÓiite 10,0), ,,ou do FL(NDG DE APOIO AO 
-JubIcIRIO/FuNk3URS, CNPJ ob- o 1 r ° 91.82837'/OOO'93 ,(Fqnie 
240), sediada trio Paládo da Jbstça4 Cenro' Pdlítjco AdmLnistratio, em
Çuiabá/t1T, ÇEP 78.949926,. sdiados nó Centro pôiftjco Ádministrativo. 	r 

em Cuiahá-MT, ,ÇEP 78O49-92'6, rfêst çápit&, neste 40 rerésdqtdo 
pelo presrdehe deste 'Sodalídio, Exmo. •s,r. Deembaradop CARLOS 
ALBERTO,ALVES DA RQCHA, Bi-asil'eiro, Casad p6çtado da Cateirá 
.de'idehttdade:n. 7.88Q8-1 SSP/SP e-'do CPF so d rt'Q12.075.818'42) 
'ddrava1nte ?dnomin,ado OIGAO 1GERENCIADOR e de 'outro lb, a-
'empr OBJÊTIVA PRODUTOS E SEtVÇOS 'PARA LABORATÓRIOS 
IlDA - EPP irfscrita, óô CNPJ sob. p°1 05.895.52.5/0001-56, Incrição 
Estadu,aj N°. .Oa66159O cofr séd Rua Presidente SodrigLi4,ês Ajv'e's, n°. 
66, Quadra 16, Lote 22, Setor )ardim pcesídente, 4Goinia/GÔ; GÈR 

ctoravanté çIçnominaç1a FORNECEDOR, neste'- ato' 
repréertada pLd Sr. LEANDRO NER'( D.E OLIflIRA; potado? da 
Carteira dê Identidade n° 52O672, expédiq pela $PTÇ/Gft-e 'P,F' nQ 
037 7,1.13ï-17, con'sidçrand64 o ju1gamenW do 'Prégó EIettôritd 41S 

68/2oag '(CIA 0072138-55.2018.8.1 t.00OO) RESOLVEM egisfrar 'os 
preços da érrlpresa' Indicada e- quaIifrcada nesta-AT-A, dp acordà com 
cIa;sificaço por ela, alcâi1çdã e na- quahtidade cotada,, atndendô 

4 	cqçidiçVes preVistâso Edita[ do Ore 'à El~eIrrÔdôo, n, 68j2018, em como' 
fió,  Ter md ",dê Referênçia 0. -02720t8/AMa, sujeit4ndd-se as partes 4às. 
normas qnstantes na Léi1n° .666/193no becreto iP 7.892/201é 
Decretd 9488/201a, e £m onfornJidfide com "as disposições a segjJir 

'Á 

4, 

1' 	1 
- 	1 ' 

Ç- 	 ,- 

1 1 	A préere Af:a tecïi por objeto 'e REG]STRQ DE PRËÇO para 
T aqU isição' de behst de consumo ESTETOSÇÓPIQ COM 

,

11 

AUSCULTADORDUPLO, FITA ADESIVA' JtRÚRICA e 
TERMÓMETRO qÁNICÔ't DIGITAL, 	par'á ' atender as 
netessidades dÓ Ambulatorio Medico cio Poder'Judidiaho Estadual, " 
conforme,espeCi!icá4çã&l côistantes1 do Anexo k dç Termo de, 
kefèrência n t2j20I/AM J' 

IfideØendênte'mente de trans4,criço, íntegr'am' esta tao 
itaídoT P-regãp ;íetl'ôni'co h.68/20).&T1ó Jrermo, de ReTrncía fl 

/Bloco Des. Antóqio de Arçuda -Av HIstqrIadorLidu1sé Mendona, 5/N 'ÁPra,ça daandIras 
-- 	

- 	 cEp:: 78049-926i- CuIbá -' Ml'- TeI.r(65) ,3517-3747 

\'1 

-- 

" 02[201/A1B 	F6Øota -veticedpra. 	 Á 



'Empresa: 	OBJETIVA- PRODUTOS E SERVIÇOS - ØARÁ 
LARQRAtÓRIOS LTDA'— EPP 
tNPJ: 05:895.52S/QbOi-96 '1NSCRIÇÃOS1ÀDÇA Lç 1036610 
Endereço Rua Pre'sidente Ro'driguesAlves, flo'  66, Quadra 16, Lote 22, 
Setôr Jardim Presidente , 
Cid-àde: Goiânia/GO 	' 	CEP: 74.353-40Ó 

,Teletone:(62)309'1-4345/ 3086-,0459 E-MAIL: objetiva. ltda©terra.contbr 
Nome do Represetlt?nte Legal': LEANDRO NERY DE OLIVEIRA 1 

Carteira de Identidade: 532Q9'72 brgão,Ëxped'idor: 'SPTC/GO 
CPF; 037'.271.13i-17 1"  

,1 

? 

Tribunbl d0 JQstiço,do,'Êsfadô de Mato drosso 
CoorderíadoriaA4ministrativa 

Departanento Àdrninitrativo— Grêrkia Setoriaê Lcitação 
- 	

j 	 Tele'fone: (65)3517-747 
'e-mAiúicitacáo@timn'jus.be 

TJ/MT 
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2. 	DA CÇASSÍFICÃÇÃ'O- DA" EMPRESA, PLA'NILHA DE 

ÉSPECIFrCÀÇÕES, QUANTtTATIVOSE PREÇOS. 

2.1. 	Emppesa'vencëdora:' 

p 	 1, 

	et 2.2v O preço reistrado, a especificçõés do-' objeto; a 

quantidaçlè, forri'ecedor(es)1  e as demais condições ,ofertadas na(s) ' 

propQta(S) são às que seuçrn: 

e 

• 0133 EMA` PRODUTOS E SERVIÇOS, PAR&LABÓRATÓRIOLTDA 
-  

- 

Jtem 	
, 	 Valor 	 -Valor 

	

Déscriço 	 U'nJ,dad / ( ahtiaade 	uitáFo 	Total 

ESTETOSCÓÍ'IOCOM 
' 

AUSCULTADOR 	 2 
- 	 A 

DUPLO. 	 PARA 
ESTEtOcÓPIcY 	- 
DUPLO, AUSCULTADOR  
HASTE' INOXIDÁVEL, 
TUBUcAR, 'TAMANHO ' 
ADULTO, E INFANTIL,,, UNIDADE 

'- 	'CONJUNTO'' 	- .( 	 4 
RJ 03 	BIAUCULA 	' 	'(có 	0-1) 	

04 	
'R$ 1,48 , 	R$ 6S',92 

1 MATERIAL, : -EM 
—BORRACHA FLEXÍVEL  
PRETA OU CINZA] COM 
OLIVAS' • 'AURÍCULX5 
ELEXÍOEIS 	 É 	 - 

EMOVÍVEI5 101' PAR), 
CAMPANULA DUPLA 

* (ADULTO R INFANTIL),  

« MÁRCA:PREF4IUF4 
 

É, 

/ 

  

 

BIqcõ Des. António de Arruda Av. Wstoriador Rubens ds  Mendonça, SjN - Prça'dasandeiras 
CEP.: 78049,926 - CUIab LJIT -Tej.: (65) 3617-3747 
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Pr9Jeto/AtividadefOPèraà-Esecia 2607 : Mar)uteqçSo e 
Serviços Admirnstrqtivos Gèis 	 / 

4 	

,';t' 	. 	 - 

1 	 ' 	 a 

,Tribunal de'4 'Justiça d6Estadq1de'Mqfti GosSo 
_ootd'enadednji'nitrtiva 

	

Depàrtamen5p Admunustratrp 	 'S GerêncuetoriI de Licitação 
/ 	 TeIefdne65)361743747 

'41 	-' 	 4-,
r V 1 	 e;mail;Iiitaçao@tjmt.jüs.br-, 

2 

	

- 	 " 	 4 	-- 

TribúnaIe)uiç44 
Mk7QI R'QSS4Ô 

444 •J4 	 ' 

4. 

?' 	
-•;'_ 	 '4- 

3: DOTAÇA0 JRÇAMEN'TARIA 
1 	

AÊ desesas d$c*çentes d esta k c$jtrataçáo ' estão 
pro9rarfla da 	em, dotação - orçamentaria propria; pr'evtsfa no' 

orçament'o cio Tribyqal 5k itsIça do Estado de,- 'to Grossa, 
para o exercicio de 2018, na cIassiIcação abaQco 

-y 

4- 

•8 _ 	 __ 
> 'e' 

G,atãq/.Údiddé:--ÚÔ4-Ô002 - 2ÇSU'4" 1 	• 	
• 	1 	

4' 	- 	
•' 

Fonte: 240  

Progrn4a-deTrbáihv':' Q3è -lApoioAq4-mJnisfratis,d 

1eqrfto 	 Y' 

Biocq Des. Antóniode'rnrruda'4Av.'Historiadoç RubS!nÉ de Mendonça, 5/N4--)Pra5 das Batidei 
CEP 	78049926 Cuiab - MY - lei - (6) 3617 3747 

7# 

4'. 
	 ç 

'44 

.
1. FITA 	ADESIVA 

-CIRÚRGICA'- 	ÇW, - 
•.4,'r e' 

CREPE,'BRANCA,C$5M  
.AD'IVA' - 

* ANTIA1iRGICA1ABAE - 

-DE 	ÉTE 	SINtÉTI CO; . UNIDAD E,,' 

-É TEOMAFÀtE'COM'' ' 
- - ' 

08 tcod 	01)' 30 R $ R$3 98ç 119,4Q PERFEITA 	ADERÉ$JcI'
X'- 5IP1DO(1,9CM 	X '' 2 

SOM), 	IOTULÀEH - 
kEPEITA 'DO 

- - 

LEGISCAÇ4O 	- ÃTu»L: - 
VIGENTE.; 

 
ARÀCX 

- 

TERMÔMETRO' ) 
CLÍr'ÍxCá 	DIÓXTAL'4 

 
2 

'-tiso ÁXILAR', 2 	M CO ' 
- t 

tVISb 
- 4 	 •4\ 4 

SONORO,  
4 * 4 	44*-4 - 

EMRJADAÚLTIMÀ"  
'*TEF4EâA7UR Ç 

• GRAVA6A, 	TEMPO' -- 
pTLDEMECÃODÀ' ÚNIPÃDE 4 

4 TEMP€RÂTURÃO?ÓÂ 
. 

25 120,# 	SÇGUNDÚS cod" 01)4 15 	, ' R$ 1̀41 ,W 

,ESCAU lAT 	4~O& A  
-
"P

ROVA ; 	D'AdUA, a 	
1 7 

4' 

,-YDESGAMENfO 
'r ' '4 

"'.' 3' 4 	'• 

AUTOMKÚÇQ,
'-  

• EN$ALAGEM4 
• 4 

44 	 4) 4 •44'4'44'V '4' > 
44 	 4 

.I.NDIVIDLÍAL. 
4 	 .4 4 

* 4' » ' '. 	.- 	. • 4, 	4-- 
' - - 4 

'MARCA: 	G-TEÇA ' -4 

-4- 

¼ 

'4. 

4' 

AT 

.1 

.4 
4*. 

'4 

-tFs.. 	" 



6.1. 	dtalhmento dos materiais a serem'àdquiridbs encontra- 
• se, descrito no tópico Aheô 1 dá presente. Ørojeto. 

	 1 

Eri hipótese aIym4a. Iserão aceitos produtos usados, 
rvãlidadps 'ou- foradas espeeificáçõs t&nias. 

,As empre'sas intèressadaq ,em tforne'cer 6 material ç'ônstante 
desté Termo Se Refêrênèia Øverãà considerar todas as 

1  

especificações dos, itens informaddo,- êxpressanente- em'  sua 

proosta, -qüe-  donheçem o dados parã o fornecimento dos 

Í. DAS EPECIFIÇAÇÔES  TÉCNICAS 

,, 5.4. 
,1

i0 quntflàtio decorrente dás adesões a ata de regtrdge 
preços não,  poderá exceder, n totIidadef ao, .dobro' do 
qiiahtitátiVo de. cada, -iterTt registrácio,  'na ata de registro de 
preços pàra o ógãt ge'r

,,
nciador 'e órgãos' participantes, 

inde'pedénteçio número. 'de'órgãos não ,prticipntes que 
.&aderFrent 	 ' - 	

-, 	L 

d 	- 

ffibunal de Jstia do. Estado de IÇAi to Gtbso- 
• Coordênadoria Àdministrativa-

bejartarngntà Admiriistr$ivo - Gerência Setoria'I de Licitação 
Teíefon& (ss)aqii3747 

1 	 - 	

§-hiaiI: licitachófjmt.jus.br  

TJ/,MT 

 

Tribynal de Jufliça 
MATÓ,GROSSO 

FI. 

  

   

1 	 1 	-  
ATAÓE REGISTRO PREÇOS N. OO7RO19-  CIA.00X2O54-92.QO19.84tOoOo 

34. 	No(s) ,e-kercício() seguintéÇ$), correrão à çontà dos reuros 

4 	
próprios para atendé? às despesas ada mesma rlatu'reza, cuja 
aIdcaçãô'ser feita nojníicià decáçia ekeçáícioiflnà'ciceiro. 

- 4- 

4. VALIbADEDÀÂTÃ . 	 - 

41i. 	Á validade da Áta'd'Regisfrb dPreços seráde Í2 meses, a' 
.partir- do da asinatdr, no podendo ser prorrogada. 

4. 

S. 

5.1.' 	Esta Atã dç 'Regjstro de Preços,  dçd- ue pviamente 
'autizada pely órgão-gerénciador, Ødderá 'ser 'dtiliz,ada par órgãos 'e 
entidades da a'dmipistraçopú'bjiá Estadual,:  Municiai et5itçital. 

5;2. 	'OsórÔãQs ou erit'ida'dçs interessados na, utili'zaçãd'd AtIa:de 

RegS€ro de e(eos  deverão 'encaminhar olièitação previa  ao órgão' 
erënçiador/bepttámentq Administrativo. 

5. 	A ,titiIiaçp desta Atarpor, oiitq rgão çu entidade fica 

coridiçïonada 	 é 

a) NSP-cctmrometimto 'da çapaticíáde' oj5erational do 
fõrnècedor.  

b) ,Anuenàa 'epresa do' forftqcector. 	- 

c) Não exceder'a 50% (9nquenta por cento) dos quantitativos 
dás itens ou lotes-do frisfrun1ehtcconvdcati5rio. 

Bloco Das. António dè 4Arruda - Av.Hlstoriador Rubens de Mendonça, S/N- Praça dps Bnderas - 
CEP.: 78049-926-, c-qiab&- MT - Tei.:- (65) 3617-3747 

1, 

1 



    

e 	- 

'Jri6úr'ôLdJusllqa dá ktaQdektô Grosso,? 
't 	Cdórdenàdoria Administ~átivS 1 

\ 	
pe)artameflto'Admipistrativo - Gerênda SetdciaF-deLiptaço 

- 	

1 
TTeefoe-(65)36173747 

e-mii:bcitacao@tjmt.ju3br 
4 	 ' 

TJ/MT 

FIs 	 

 

- rrjbun'al ck.Justiç4 
'MATO GÇOSSO 

  

ç t 

       

/ATA»EREGISTRO PREÇON 

" 	equipamentos ép9cificados 
6.4. 	fera cada' tem oferecido n proota da 1iitantç de'era 

ipdicçâo 
cànstarfr alem gds especificacões ca,talog@s, prospectos cqm foto, 

dor fabricante, marca';'modelo 4refecêÃcia, obedecidas, 
às epecificações dêste Termo de- Reçência 

w. 

	

	ShdbaporVtada 
aí

çjpalqur ïndonforniLdàdé. rÇq -produto 
presqntadç, frnte as xigênóas & editar, 'era, a jÜio do fi'ca'] 

'do &ntrato concedido o prao adicional de ate ff (cino) dias 
úteis, pata as pr'ovidências de cçreção 	 -' 

- 	 - 

r7 DA ENTREGA DOS EQUII4MENTOSr PRAOt LÓCAL -, 

r 

r 

7.1. 	6 prazo maxirno para a entrega será d 	O trinta) dias \ 

• conëcutiVo1 à -contar dó primeiro dia útil -subseunte. ao  
4- 

A 
recebimenW da í'pta de Empenho 

1.2.. 	quipamen,tos deerãoser entre'gçies efri Jiorario 
comercial no endereço P. C, /n - Centro PoliticoAdminrstfativo, 

'Cuia'ba , ".1T, 78049-9 	sem-' qualque) ônus para a 
CONTRATANTE referen 

, 
te a eracargosobr frete ê/bLrequrq' 43 

7 3 	A eopreadeVbr-a comuflicar, côrp j8h 4de anteced'ência,a 
data e o horário previsto pafa çntrea dos prqdutos, por escrito 

e 	 'Q 0e16 ,telefone, (65)6.17-3166 
7.4v 	2: réçebirnento ddo materiai etára ' tondipooado/ a 

b 
	 obs?rv4nci 	de suas -:espçcieçe% técnicas,- 4eftib&Sgi5s e 

	

instruções, cab,ndo a 2erificqção ao ?epresehtnte da 
	4-; 

7'- 

'CONtRATANTE. 

44 

material, e priricipalgiente, o' prazo dev[idabe À 

'
CONTRATANTË 

terá o razo e 'até» ds. (tirtco), W& úteis 'par obsêrya&e& 'e' 
vjfória 	ueerifi'que o exptp -cünïprimeqto tdas £bdgae 

£1 

f á 

Bloco Des. António deArruda - Av. Historiado Ryben de Mendonç S/W- Praça cfas Bandeiras "r 	;CEP.:-78049-92&- Çuiabá$T -Te].: (65y3k7-37472 	\ 	- 

'e 	 '4 

4 	 - 
4,. 	 ••4• 

4, 	 4- 

7 

4 
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TribUnal de 'Justiça 

MATO GROSSO - 

Tribundi de Jpstiçd do Estddo de Maio Grosso 
Coordenadotia Administráiva 

Departajtento Administrat'rjq— Gerência Setorial de Licitação 
- 	 / 	ieIfdnd:(s5)as17-347 

"e-mail: íicitaçaó@tjrnt.jus.br  

Ti/MT 

/ 
As. 

ATA DE IEGISYRO PREÇOS 14.007/219 - CIA. 000205-4-9;2.2019.8.11.'0000

- ohtratuais, sôb,pena de, nãci'recebii4nento-dos materiais'. • 
8.3'. 	Os materiais dscritos no Aoeko 1 deste TermÓ serão 

recebidos:' 
 

8.3.4., 	provisciriarnente, p'ot F6trméc1io do fiscal etc contrato, 
/ 	para 1posterior compoçào d 'conformidade, cdantidade ê 

--prazo de validade do objeto com as'é,spec'ificaçôés constantes 
do Anexo 1 deste, Termo, cujo prazo para o recebimento 
provisório, bçi o nãb recêbirierfto,do produto fica. ajustada em 
5(cincô) dias, e*cqto na hipbtese,d'e é'stabe!écirnento de prazo 
para readequaço da entregà pelo iornecedor, ,ituaçào em 

1 	que se suspende o prazo; 
Definitiva mente, pela 	caI. do Contrtó desigrfrao, 

,. após compçovaçd da qúalidade cüntidsd,e e prazo dê 
'validade 	dó 	'objeto . e -. cbnsecjuete ' aceitaçci, 
impcêfe,rivelmeõte no pra±o, de até .5 (quinze) dias' útéis 

4 	totados da data da éçitrega;•--.verificar se o fr,azo"é'adecivado. 

9. PRAO FCONDIÇESDE.EN1hRGA 

91. 	XA  entrega dos 'materiais deverá` ocorrer np,1 prazS de até 30 
(trinta) dias após o recebi nitd'da'Not.de Emp'érfho. 

9.2.' 	16.2 - Os materiais det'erâo'S'er eifre'gus no horário entre 
16:00 OS 4'1':00 horas, Ao endereço da Rua 4 'S/N - Centro 
PolíticoPolítico Adminfstrativo - -sem 'qualquer ônus para õ contratante 
referente àÁfrete  ou seguro - 

9.3. 	16.3 - empres'a devercontactar-b .fiscãl- com antecedência 
de, no Mínimo, 48 'horas, ,através de- e-mail 
(daiane.mendonca@tjmt.jus;brRyn'aIdb.jjnior@tjmt,.us.br)- 	e 
tambérri por interrnédiq do telefone: 36173166. 	 - 

9.4. 	16.4 - O licitante vencedor--  deverá 'apresefltàr Nota Fiscal 
Eletrônica - DANFË (de acordo, cbm  legilaçâo da $ EFAZ-tvlT); e 
deverá 1 star,  adompanhaJa das certidões ,de FGT,5, INSS e 
.CertiØ6e Negativas de Débitos:' Èedêral, Estduaf> Municipal e 
junto a Jústiça Trabalhista, dentro d&.prazb de 'validade, onde 
se'rôcbnferidos eretebid' 

16.5'- O documento fiscal deverá 'obrig4briamente Conter as 
especificações ,dds objeto entregues constando, a marca de cada- 

 dele 'e resectiVs númgrds' de séries. Em campo 
complementar n'a Nota Fiscal deverá' ser infórniado o número de 
-Nota de Empenho, Código/Nome' do BAnco, Código 'da Ágência, 
Corta' CorCente pra depósito do pagamên'tb em Mo'mQ da 
contratada 4e norné do Fià'cal'do dontrafo 

Bpco Des. Antótiio de ArrLtda - Av. HlstoradorRubeh detiendonça, 5/N Praa'das Bandeiras 
CEP.: 78049-926- dilabá --Mt TI.: (55) 3617-3747 

,um, 

* 



.3 	3, 
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 '. 	

4 	3± '," 	 - 

TribunaI de"Jstiça do Estqdo de Mato Gr'dso 
1 	 ' CoorjJenadoria Administrtiva 

Deparprnento A1mjruis&ativq-' Gerêiicib SËtóriI de Licitação, 

"TriburlaJ dê Justiça '3, ,. 	 - — 
	 Iefop:(65)367-347 

- 	rtid GROSSO, - 
	& 	 - 	

e-mail: iicitacao@tjfrit4us.br  

AT'PE REGISTRO PREÇOSN.0072019 CIOOO2O5p-9Z2O198.-f1.00OO' 
9'6 

 
16.6 - m easode mudança de endereç de eritrêga, seca 

&sP  'inf&'mado' 	tcip4da,rnéCntes,  junto. ó enqrha õú -no ato do 
agê"ndarpepto cp eprgdos3-matéf1ais; :-

99 
 

V6.7 - Não bnsfêrir paira outrem, notodqoú em parte, 'os 
sel'vrços contratados sem previa e expressa inuenci do,  
co'ntra3-tante.'J  

'ló. tS 'PENALIDADES SbkE .0 LICITANTE-,CONTR&ADQ 	
'3 - 

101 ÀDYERTfiNCrA ' 
7 	

io',i'.•i. 	' '3 4'vertdrtda pelo ''ríã8' 	biptmehta S 	CLfsula" 
Cqntpatul, desde 9ue pão interfira no a n$'dame1i 1norma do 
sçrv'iço 'ml sua cohcluão e-, no traôa gréjüizos e'çon6mico* e 
funcf'pnisa.éste'Org'ao; 

IQ.Zi. -MULTA:,' 
0.2. L' 	De 19'd (Um ' o'? tnt?sc 6r a vai 'otl do contrato 

a cadareirjcidêdcia do motivo determina'rjteda  aplicaçSo da 
5pftnalidadaddadvertê'r1 ia' 1 

fG 2-2 	De 2%'(d4ois  iJor cePftQ) ab &a te b limite de20'?% 
(virie por cento') obre o vàlor'çlas mercadprias nos caós de 
atraso ipjustiflcaSo dte 05 dias,  nos przos e 

Ná entrega4  do objej:o1icilado, 

II. >-Ná'montage'rt;.  
$4 	

4.. 	.3 	 . 	'-3'- 	- 	 ' 	3. 	 '3 

'III. 	Na substituiçab do 'oJpjetoJiCitàdo;  
-. 	-'--' 	C. 	 ' 

IV 	Na prestação'
L
dØ erviços1e assistenca tecnjèa; 	 '4 

$ 	 3 	
. 	 . 	 .'.'$ 	(' 	.3 	

4 

De 2°/J'Çdoi ,por ceotq)  po ia ,atfro imite mximo ,ç1e 
2Q/o sobre o valor totl da brigação pndent, nã easofr de 

' atrso -e/ou recusa iníustificada'  acima de 05 diasrpos przps 
4- 	 3'. 

 

I. - 	enrega4do:objet'o-iliçitad,o;  

lI. ' Naí'm,ortágém;  
' 	 3 	 À' 

'III 	Na substitq(ção_dp objeto licitado,' 
IV 	'Na préstèçãd dós serviço d assistêncÏ'aXçni car 

-10 2'3 1 Apos o ),5° dia de •atraso do1 
14 

 p4zo pWvio_ para 
" 

	

	entrega ou "substitii,ção d - objeto licitadQ, sm 
,jutif)cativa aceapqla Admiristraço, --' o 'bbjeto será 

	

'dnide'ràçiÕ coôinexçtado; 	1 	, 	" 
'3 	 4 

3. 

 

-1,0.2 4 	'te 10% sçbre o Valor, total db obrig1ação pendente'4 nos 
casos  de;  

3;. 	 . 	$  

I. 	çntrega parcial' dos objÇtos lititados, 
II 	montagem parcial dqs obJetã  liêitados, 

- 	3 

" h; não,  sUbstity'rç 	de ojçtd' recusada ou- com vícios; . 
- 	 '-3 	

'  
4' 	

3 	
3  

Bioco-Des, António Øe Arruda - Av;Histor!ador Rqbens de,Meodbriça S/N - Pçaça qas Banqeira 
3-CEP 78049 26 Cuiba - MT - Te( ,(65) 3617 3747 
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Tribuhai de Justiça 2  
'MATO' GROSSO 

Tribunal deJustiça dó ,Estadode Mato ,Grosso 
- 	 Coordehadoria ácIminstrativa 

bépartímentó Administrativo - Gçrnia Setorial de Licitação 
Télefone: (65)36Í7-3747. 

e-rnli: iicitacao'@tjmt.ius.br  1 

TJ/MT 

Fis. 

ATA DE RE9ISTROPREÇOS'N.007/2019 eIA.0002054-92.2019.8.11.0000 

desde que configujç inéxeeução'parcial; 
eótr'ega de, material' colhi defeito de fabricação, 
daniflcado e/ou indo'mplet6! 
outras hipbteçs ibéêução parcial d6 COJtRATd;•  

10.2.5. 	> bç 20% sôbreo'vàlor totaldo èoritratQ noscãsos de: 
recusa 	em irjícÍàr' á: entrega, dos ,  objetos 
Úcitados; 
iécus1njustifFcada em montar os objetos licitados; 
recusa ipjústificada em éntçègar» a t9talidadç' dos 
çb)etos litita'dos; 
odtras hipótesfl de inéxecução' total 'do'C'ONTRATO; 

O cotitratado estará sujeito'airida ásseguintes sanções 
adrhinistrà€ivãs: 	 .' 
L 

	

	Declaração de injdoneidae, para licitar ou cpntratar com 
a Administração Pública; 

II. 	Suspensão temporária de àrticipr e licitaçõe's e1  

jmpedimento de càrtratar com o Poder Judiciario, 
À aplicação das penalidade$ será precedida da 

t 

concessão da' 'oorturiidqdé dê ampla  defesa poç parte do 
cdnfrát,ant, na Mrrna da Íei. 	 ' 

11. DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. 	A fiscIização 'o çontrato s dar Øeia servidora Assessoça 

15 	REYtJALDO LEITE' M'ARTIN.S i1UNIØ (Matrícúlà' 6.622) 'Técnico 
fMatrícula: 37.06), 'e corno 'fiscal',  substituto, o, servidor.  
para3 Assunto Øe S,aúdé - Ehfërmeira 'DAIN4E SOUZA MENDONÇA 

JUdiiárid - DCR. 	 1' 

4 

12. DÁ CÓNÔIÇÔES DE'GA'RANTIA 
, 	r 

12.1.. 	Entregar>. ás, ,ceffiflcadp 	e garahtia juntamente' corti os 
materiais, cujo prazo'de alidàde éde; no rnínÏmo.,Ç2 (dois) anos 
'para tods o itens e sua data fabricação no ato 1a emísã'o da: 

nota- fiscal, rão go'áerá ser supèriora 45 dias; , 
1242.' 	O termo de garantia ou equivalpnte devera esclarecer dê 

maneira oLjetiva em qe consiste, bern'áomo ,a forma, o prazo e o 
" 

 
'lugar em, que po'der ser exercitado `ón ônus, à cargo do 

- coritrata'nte, deen.cfp ser entregue,,  deQidamepte pre,enchido, no 
ato do1ornecimeno, acomppnhado de manuajfeinstalação uso 
do produto. 	 e 	 11 

12.. Em 'çaso de substituição 	rna-teriàL renova-se 

Bloco Des. António de Arruda - Av.Historiador Rúbehs de Mendorça, S/N- Praça d Bandeiras 
-' 	 CEP :,78049-926Ç- Cuiabá - MT— Teif (65) 3617-3747 
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'4 

• £3 DAS .RI/ÇÚE qo tars{ECÈDR- g -ÓRGÂO 
' £tEI*NCIÁDÕÍI. .. - 	 • 

13.1., 
1 

$ãopbriaç6çs do,FOIiNÉCEfOR 	 L 	• 	' 

f11 1.4 	RestdnsabiIizar-Se 'por JaNô cau~áCios, e qualquer 
' usurip, qpe 4sejám pi-bvenientes de falF 	na pràctuçã,ç 10 
-Otodutó.  

	

' 

13.1 2' , ?eGutar fielmente o fonecimento, 4entregando o& 	" 

prodUto n 	qua?iti4à'cfes pactua, de. aco'rdo com' as 	, ' 
exgênciascontnès ríookb'bdéte te)rno derefeênçia. 

13t1.3: 	cuiu3rÍr' as orie,ntqçôes doHCohtratante quanto.,1as 
especifíd&ções dos prodi4tJs, conforme 	x1 Aneo 	 411 

•1.1.4./ •- Acatar todas as.exigencias egisdoJJMT/sujéitandp-
sç a -suá,...àm~piáí e rrestrita fiscalização, prçstando 4 os 
escIaréciMeïtos solititaçlo S atendefldo as r&lamações 
formü!adas, durante todoo' periodo de garntia dós produtos 

13.-L5. 	SQ6tituir os- podutvs;'lesde cque JcocnróvatJa-, àj 
4 

	

	 bi'ij 	itipropedàde da sua utih±ação, po'4defeito 
de' fabricação, serp,ônus- para o T3MT11 1.

, no, prazo c1 LOt(dez) ( 

, 	dias co'rr'idos, ctntactos na notificação efetuada pelo fisc4al qo - 

:- 
13 1 6 	;rMa'nter dura.nté-,.todEi 	execução 'dp contrato1 às 

condições de habilitaãç ç qualificação exigidas para asua 
cphtrãtàçQ 

13 1 7 	
t 

s» de 'primeiro eira uso 	ie 
estejarn'nalinha depiodição atúado fabricante.

1 

Y 	13 1 S. 	Fornecer, junameri,t&c6rfri os eqUiame'htos, todos os 

	

a 	ais, a, eles nélacib nados,- em idiôrnatPortuüs/Brasil, 

	

13;1.'9. 	'CoIocar'h disoiãodo dÓNTRATANTE'4 t'Od6s'Ós mãos 
's 

necêsarlQs a compçovação -da, qualidade
' 	

e operacionalidade 
dos eépfipamentos forriecidôs permitindd a verificação Ele sua  
confnrmidac1ernFn ç øsnrifi

¶
rirnpç anTrm'd 'de 'ftpfernri 4 

/ 

Bloco Des. Ántónode Aruda -v. Historladór Ri4iens'de 1endonça,-$/N Praça das-Bandeiras 
- 	:cEp.Y7804g-g -,ulab4 - NT - Te).: 65)3617-3747 	Á 

•1 	 4' 	*'— 
%_: 

 

• I: 	
\\ 

seCisanãs;- ••• 	 - -• 

13'1 '10' 
 

Assumir` todos o ônU decorrentest do fornecimento 
• qd' otíro maj:erjál, e?fv as& 'de defeito, do Ørõd-uqt e 

rsponsabjlizar-se pela perf!ta.execuçãp *de todas as 

obçigçõesê!&4ecintS. ' 	 / '4 

13.1:11 	drpiss'ç 	e quaïcjr tseSaØu cutcessrio 
perfeita execüço do 	objeto tcteste Lontrato,, será"intefpjetada.. 
como nãà extstente ou ja incictLda nos presos, inao podend'o a 

- 

- 
4- 

"4 4 

1, 

•5¼ 

.4 
-J 

Tribunal de JiJstiça-do,»Estado deito Grosô 
4 r  

Cobrdénad o ria Administiativà 

Oeprtamento AdmtitratIvo - Gerência Setorial de Ljcitaçãé 
tËle!9n()36Ii-3447 

e-mii 1içitcab@tjni,t.jus.br  
'1 

1 	 & 

- 
Tribunal de Justiç4. 	Ir 
•MATO GRoSSq. 

ATA DE REGISTRO PREÇOS-N. 007/09 Lcx.'6002o544o19:.1s:0000 	- 

rnegraimente o prazo ,Øe garantia aÇribuido~o rpesmo, nps 
>. term'os:dd:it'rii 12J. 	1 

v - 
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Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 
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/ 
ÃTA DE REGISTRO PREÇOS N. OO7/209  —CIA. OOO2O54-2.O19.S21ï.00OO 

CONTRATANTL pleitear quaisquer acrcirtio I?ão  constantes 
da proposta êomer'ciI.  

13.L1. InfQrmar imediatamente ao CONTRATANTE as-
altéràçõès de dado, c'qmp, 'poNexemplo, endeèços, telefones,'  

- 

	

	nome de representantes; que' possam influenciar a 
cÔmunicaÇãa doCONTRÀTANtE çâm a ÇONTRATADA. 

L3.1.13. 	o receber a Nota de Empenhócàso a  co,ntratáda 
.deseje solicitar,prazo de prorçgaçâo., tl,e entrega ou trocai de 
:rnarça, deverá fazê-lo em até ff tdez) clj'Qs contados a patLir 
dá data do recebimento do 'r'eferido dbcümen€o, 'sob pena de 
ipdeferimento do pe'dido - oü aplicação, 'de rtiula. o pedido 
deverá ser forÕlado 'apresentando: 

1'3.1r1.1. ' As' justificativas supervenientes acompanhadas 
1. de documentos comØrobatórios: 

13.i.13.2;/ 	Em , Em ãaso de. 'dMcbfinuidacíé udo- ,'rnaterial, 
apçeseptar carta do fabricante fnfqrmafldo os mqtÍvos; 

13.1.13.3. 	A informqçãç de manutenção d'o' preço ou. a 
'reaclequação flpaneira; 

 

13:t.134. 	A infoftiaâo de, rnanuterfção' d'cj prazo de 

garanXiaou -alteraçodo mesrno 
13.1.1i?.. 	PC inPormaçã& .dd prazo dé 'entrega que julg'a 

necessário na ptper&ação, 4)ém como- no-.p'd'tdo de troca 
-demarca; 	1. 

13.1.1,i-6. 	Nó caso de p&1do 'de troca dê marca, 
usehde;se o'pazo de -édt'rega do máterial -à. contar-da 

/ 

	

	data da' pro,to'coIização do pedidá ate a decisão 
Presidencial, voltando 'a 'fluir ate o prazo final da cláusula 

'6. 1,db termo de referênciaS. 	— 
1.i.,137s 	Nhipbtése'de pedido-de prorrogaçãô de prazo, 

c'sõ\a solicitação 'fião tenha  stdo  apreciada até 6 prazÕ 
final, contdos. a par'tir d9 'd'ata 'do .redemenb da ndta de 

- 

	

	empenho, fica automati,carignte- prorrogado o prazo por 
mais àO tIias,:cóntaos  à parU-'dç pírazéi,final para o envio 

Idos mqteriais objetp do pedido 'de pforro,gação.. 
±3.i.13:8.- 	Casá não sé aprésénte"ds doc-Ürnentos- e as 

1 	
informàções' disptstas' nos itens '121.4.1 -a 12:14:S, nas 

- hipóteé do item f2.14 ea  12.14.6, « Øedidh poderá será 
- ipdêferidb, e, 'sendo' •cotfirrnado  o,'inØeIét'imen'o pelo 

Ordeçiadqr de Qespesas, a âplièaão de penalidade. se  fará, 
contar do pazo'çonsfante na cláusula 64. 

13.2.,São obrigações do ÓRGÃO GERÉNCIADOR: 

Bloco Des.-Antónlo'de Arruda -,Av. Historiador Rubens de,Mendopça, S/N- Praça das Bandeiras 
CE.: 78049-926 .Cuiábá1 MT - Te!.: (65) 3617;3747 
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11 
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Bloco IDes: António deAtcuda'-Xv. HistodadorRubens'dêMendóça 5/FP- Práça das Bandei ras 
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TribunaIdCJÇtJtiçt-dp Estádóde Mdtoôso 

/ 	
Coordenaddria Ãdmintrativa 

Y 	 ,D partamentAdmnIistr tivo iq4rêflCia SçtoraI de Licita5ão 
Tribunál de JuStiS. 	 TeIfone: (65)3617-74 

MT0 GkôSO'" 	 'e:niI l;citacao@tjMt.jusbr' 
," 	, 

- 

ATÁ DE REtISTRO PREÇOS N. 00i201 -'CIA. bo?2o54-92.o191.1k.009O' 
à,3.2. 1.` 	sbljcjtaf empnho 	qs -maériais 'ém morriehtq 

opqi4uno 	cori'&nié,it dé ac'q?do ttpm s qunfrdades 

necessâriat;. 	 ' 	 '- 

:13.2.2. 	edelSer e conIrfr± osm,ateriai dê aoro\rrlYas 

gxigêFçi.a ØÕ. Edital. 	 r 

13,2 3 	Eftuar,o pagahiento m ate 3O(trina) dias apo o 

\ 
recepihiehtp dqfiçutivo doL bêm, ressalvando os casos em que 

por, flta de çondiçõds ad&quadas a contratada fique 

impÕsibiIÍtada d concluir entega, 

13 2 4. " ,pedocumé/pto fiscI devera esfar devidametite atestado 

£ instruido .co}f as cert?cfões'de reji~laHclade fisdal çhtregues 

• -- p.elo)icitantç-Vencdor;. 
-13-2.5 	JDisponiliIizaç local- para. cddebimentoê!. &atda dos 

poduto. 
itt 	 ;- 

i4.i.. 	O pah1enotsed?rá reqiaíte'pceite na pdta de empenho e 
atesto,' reálizado pelo, fiscal dp contrato, pao€ fisèal eíefrenicp, 

relativo a'6materiaL efetivamente e 
. 
ntreguê e ii5stàlcto 	 1- 

±4 2 1O,pagpitintb será creditadoem favor da CONTRATAÕA, por 

meio de ordem bancaria contra 'qUalquer êntidade bancaria, 
indi9da.-na propotá devendb para isto, fiar expli'cit'ada. a rio 'me 

do bnco, agência, local idd&e flumere da cqnta torrente çmque 
deyera ser efetivado acredito 	 t --' 

14.3-. 	O TJMTreserya-se b direito de,juspençIer o pagamento e os' 

• 
'forhéeimdnIos ese?ern em 'deacôrda om às especificaçõe 
cor\starltes nopresnte TerrnodeReferênda. 	. 1 

144 	Nenhum pagámento serafetwado a'CONTRAJADA epquah-to", 

pendente de liquida ão, q 	erua1qu obrigaçãQ qúeh fSr rrpota', J I 

em 4virtude de penalidaçie ou inâditplência)'  Sem, que issosgere' 

dieito. àb Tbtdito. de Teaiustamehtà dê preços ou correção 

monetária (â'urt?19 for o aÕ) 
14.5.:' No ínteresq do TItIBUNAL DE JU,STIÇA QE 1ATOGROSSO' o 

- QjJJeto' deste Termo de ReiéràitP:poderá ser isLiprimido ou 
aumentdio em afeo Iimitè çle 25% (Virte e &ncoØor centd) do valor 
trticlayatüali?ado da,contratação facultada, supressão alem desse -' 

' 	,Iimit, por acordo entre a; paçtes, cõnforme qisposto no artigo es 
eet»di, jnçiso 

• 4.6.. 	pcpn-en'aoatao no pagment'o, e2esde 'que para tal nãó 
-. -te'nha concorrido de aiguMq formao Fpreceor,have ÇirTc(dênci 

de atualização rnonetaría obre o vat6r devido, pela variação 
ácurptiïada do fridibe Nacional ddrPreç9aô»tonsurnidôhAm'plo1. 

- 

11 

4 

/ 
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ATA DE RGISTRO PREGOS N. 007/2019 - CIA. 0062054-92.201941L0000 

' IPCA/.EBÇE, bcorrida eritr a data firlpfvista para o paga'mento 
data de sUa efetiva reaíiaçãb. 

.5.- REVISÃO E'CÀNCELAMENTO - 
iS.t.A Administração realizara pe,squisa de mercado 
periodicafrihte, -em intervalos não sup,eHorSa. 180 (cento e oitenta) 	' 
dias, afim de'vefificar à vaiQàjosidae do's ptcos. registrados  nesta, 

- Ata.  

15.2. 	Os preços -rçgistrdds poderão ser ev1stos em decorrência 
Øe' eventual rëdução dos 'prédspráticadns nô.mertado ou de fato. 
queeleVe o custo .do bjo registrad'b, cabendo à, Administração, 
promover as nègocipções junto aq(s) forpgcedor(e 	

- 
13.i Quando õ 'prçço rêgistrado tornar-.s superior aØ preço 
prat'icadô no, mércad6 por motivcí sàpevêniénfe a Adminitra'ção-
dinvocará o(s) ornecedot(s)' ,pa(i: r(egbciar( m) a recfuçãô dos 
preços-aos valores praticados p?Io,  mercado. 

15.4 	O' fdrjfeçedor- què pão ateitar 1t'dtJir seu pïéço ao vajor 
praticado 'pelo çnercdo se'rá Iiberadó'doçompr'ofrSsoãssumÍdo, Sem 

-aplicação de penalidade.' 

15.4.1. A ordem' de -çla'sificação 'dos forrieceØoçS  que 
aceitarem redugir seus Øj-eços pôs valores"' d e mercado 
obser'ará a classifiãação origitial. 

15.5. QuaPdo t preço 'de mercado tornar-se superior -aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o osgão 

gernciador poderá: 	 - 

15.51, Libe'raç ,o forhecedor dó compromisso "sumido, caso 
a cpmunicaçãp ocorra antes dç pedido dê fornecimento, e sem 
aplicação da penalidade, se confirmadã a vradidade- dós 
rhotivçs e coprovarítes apresentadd;é 

15.52. C-ánvôcar os demais fárqecedoçeápara assegUrar igual 
oportuflidadede egociçô. 	- 

154. 	Nãà havendo 	ito nas- negdciaç6e 6 .ôrgão .gerdnc1dor 
devdrã proceder à revogação, dSta ata de' registro' de ,preços, 
adotandd, as medidas-  cabíveis para obténço 'da cdnfrataão mais 

1 
'vantajosa.' 

15.7. 	O regitro dofornecedor será carrceíadp quando: 

/ 	1-5.7.1. Desè'umprir as condições dã'-ata de'registro de preços 
- 

'- 
Bloco pes. Antónid de Arruda - Av.11-Iistorlador Ruben de Mendona, S/N - pfaça das Bandeiras 

J 	1 	,. 	cEp.: 78049-92& Cuiabá MT- Tet-: (65) 361Z-3747 
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A'TeCPEREGISTRO PREÇOS N. 00712019 -CIA. 0002054,-92:2019.8;11:0000 

15.7.2., Nãq retirar a nota de emi3enho oçi insfrumentot 
44 	 -' 

êtiuivarénte 4ho,1 pa1stabèIecido péI' ftdin$'a,çãØ, sept' 
justificativa áCeitávele , 	

' 	) 

1,15.7.3. Nãd &acéitar rdU?Jr o seu'reçd 4registra10 na - 

" Sipolese desth se tornar supenor àqueles praticados po 
~flercàdb',, 	 li 

4 	 57yl. Sofrer s'ção' Iadmipistrativa cujç eètto. torne : 
proi&ido de celeb'ar contrato 'admipis6rativo, alcançando o 
orgão gerepciadore órgão(s) participa

'
nte(s) 

- 	 -. 	 . 

cancelamento de-remros na hipoteses previsgas será 
4Qrmlizadb por despâcio do órgãp 4erenciaddr, assegutãp à 
contrâditoriqe'a mpIa defesa.," 1 	 - 

- 15 9 	O"cançelamento do registro de peço podera ocoVrer 	por 
fato superveniente; decorréntè de 'çaso fortuito, pu força maior, tiue 
prejudiue q cumprimentb ída"ata, dvidamerfte 'comprovados e 
Justificados 	 r 

4 	

.f 	
¼• 	 ( 

À 	i5.9.1. Por ràç? de intresç 	
¼

publicÕ; -qu 	- 	e p  

19.2. A ed.idpp1oçriégçbr.t 
44 

16 ,coNbxõgS'ERAIs' 

16 1 	As coi'idiç6es gerais do 'Fornecimento,tais eomq os p'razos 
pára êntrëgà' e 'idbpbiMnta do -objetô, à 	obrig&ç6ès kd 	-Ç 

Administração -e1 do 'fcjrriecedor reisrado, pehalidáldes e demaiÇ 
condiçõe's do ajuste, éqcontratn-se definidds na-ftj-mo de l.eferência, 
ANEXO AO EDITAL. ' 	 t,l 

l6.2. , E' vedado efetur crescimo nos quaitittivosf(xadohesta > 

ata de reistro de pIeçÓs, incluive b acr4acirno de ,.ué tr'ata? § J O 

d,oart.65daLein-8.666/93. 

10. 3 	at 'de realiz9ã&da sessãà ptiblica do pgão, conterdo a 
"relação Àdqs licitantes,ue ateitarein cota( d's'be?is ou-Serviços com 

À 	 - 	 4 	
7444' 

preços iguais- ao 	licitante vencedor do certame, será' arexad a 
esta et de Registro de Preços, nos tetffios da r-t ft, §4° do 
Decreto n '7 92, d 20L4 A ata 'dê r êalizaço qa sess&o pqblica do 

-\prego contendo a relaçãd dos Icitnts que'a1téitreyn cotar'o5 bens 
ou serviçocÕm pteço- quais ao 4olicitantË vçnceo 4'docertam 
seráne'xadá à s€ Ata dê Pqgistro4'dereo, nds -terr'nos 'do art. 
11,4°doDecreton 7892,de2Ola'» 	 '1 

À 	'-- 

4' 	 ' 	À 
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FIs. 

ribunal;dé J6stíç±t 	 Mato  dê iio Grosso. 
' Coodenadoria Administrativa 

Depa 'taniento AdrninisWativo - Gérncia Setorial de Lictação 
Ielefbe: (65)3617-374'7 

a 	 e-mail: hcitacao@jjmt.jus.br  

16.4. -As corr'espndênciãs exp'edids pelaspartes 2signátários 
deV?rão mencionar -o número deste iristtumentô e o assunto 
espçcífico da' c'çirresppndência. 

-, 
16.5. " 	comuhações' feita , o órgão erehciaddr deverão se'r, 
endreçdas ao- TRIBUNAL DE JUSTIÇA,  DO ESTADO 'DE -MT9 
GROSSO" -' DEPARTAMENTO' ÃbMINIsTRATLvpDIvIsÃO DE 
tOMPRAS - ANEXO ADMINISTRATIVO DËS'EMBARGADOR ANTÓNIO 

ARRUDA -' Mi. -'HISTORIAPOR 'RUBÈNS, DE 'MENDON'CA,'S/N - 
CUIABÁ - MT - ÇEP 7.049-926- -  
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MATO GROSSQ 

* e rénte ou` dos,    i16: 
forneedores deverão ser comunitadas por' -escrito ao orgão 
gerençiadçr.  

16.7. Todo instrurnenfô de procQ'raçk déver 'constar' firma 
,reconhecida do mandanté,-nos temos do ãçtfgo 654,' parágrafã. 2°, 
do Códio CiviNBrasiIeiFo.  

16.8. 	0-forifrecedor çbri9a-à"a;ant'er em, çom'bãtíbiIkiàdè"com as / 
obrigôêspor,&lç assumIdã com todas as co?diçes de habi'htação e 
qvIificçofe*igidas n 'licitação e, a cui'priU fiélme'nte as CIáuula 
ora 	avençadas, bem como com as 7 norma ,s previstas na. Lei' n 
8.666'93 e íegilação'complernentarÇ durante .àMigência desta Ata- de 
Registrode ,Pro 	 - 

16.9. 'Os casõs omissos que nâô iiitripase'fr a' competência do 
.Fiscal dai ARP serão rSolvidos ern reuniões formais realizada's entre -o 

Fiscal, 	Fornece,dàr dq sét.i p'rôcUrador ? a,t em intees*sr, 
Iavràrido-se' 'ao fhíal da reunião' -ata cjrèynstancia'a assinada, por 
todos .õsresentes que deverá srjuntaqa aos auto e encaminhada 
para p cência do'Ordénador de Depeas. 

47 DÁPÚBLICAÇÃÕ' 	" - 	' 	- 	- 

11.1. 	o Extrato desta 'Ata será-  pubhcadõ no -Diárbc'Ofícial do 
Estado, de Mato Grdso, conforme,disposto no artigo&[,, parágrafó 
único, da Lei n' 666493e divulgada  no site do TIMT 

18. DO FORO  
18.1. 	Fi,ça eJeizo,'o  Fofo da Córrtarca de Cuiabá, Estado de Mato 

Grdsso, para ,dicimir qu'aisque'r contrôyérsia -odçinØa  'd'este 
instrumento, enUnciaidose' qpalqudr 'outro. 

18.2. 	E assim, para firi%iez,a e validadé do pacivado, 'a préserjte 
• ,Atà, de 'Registro de Preços de Cofltrato foi lavrdo em duas (duas) 

vias de igual tedr, quê, depois de lido e .athado m brdern, vai 
'esinad'b pelos confraerites e por dus testemunhas. 

Bloco Des. António de Arruda -Av. Historàdor.Rubens de Mencfonça, S/N; Praça das Bandeiras 
- 	CEP.: 78049-926 -,Culabá' - MT - Tel.: (65) 3617'3747 
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