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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 008/2019 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do PODER 
JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CNPJ n. 03.535606/0001-10 
com recursos próprios (Fonte 100), ou do FUNDO DE APOIO AO 
JUDICIÁRIO/FUNAJLIRIS, CNPJ sob o n° 01.872837/0001-93 (Fonte 
240), sediado no Palácio da Justiça, Centro Político Administrativo, em 
Cuiabá/MT, CEP 78.049-926, sediados no Centro Político Administrativo 
em Cuiabá-MT, CEP 78.049-926, nesta capital, neste ato representado 
pelo Presidente deste Sodalício, Exmo. Sr. Desembargador CARLOS 
ALBERTO ALVES DA ROCHA, Brasileiro, Casado, portador da Carteira 
de Identidade n. 7.388.085-1 SSP/SP e do CPF sob o n. 012.075.878-42, 
doravante denominado ORGAO GERENCIADOR, e de outro lado a 
empresa FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELL, inscrita no CNPJ sob. 
n°. 14.080.830/0001-80, Inscrição Estadual N°. 20289043, com sede 
Avenida Boa Sorte, n°. 186, Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN, 
CEP. 59.114-250, doravante denominado FORNECEDOR, neste ato 
representada pelo Sr. FRANCISCO IVONALDO DA SILVA, portador da 
Carteira de Identidade n° 1878120, expedida pela SSP/RN e CPF n° 
031.950.804-86, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico n. 
68/2018 (CIA 0072138-55.2018.8.11.0000), RESOLVEM registrar os 
preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as 
condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico n. 68/2018, bem como 
no Termo de Referência n. 02/2018/AMB, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei n° 8.666/1993, no Decreto n° 7.892/2013 e 
Decreto 9488/2018, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. 	DO OBJETO 

Li. 	A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO para 
aquisição de bens de consumo ESCOPOLAMINA, 
BUTILBROMETO, PASSIFLORA INCARNATA, OMEPRAZOL e 
CICLOBENZAPRINA/CLORIDRATO - para atender as 
necessidades do Ambulatório Médico do Poder Judiciário Estadual, 
conforme especificação constantes do Anexo 1 do Termo de 
Referência n. 02/2018/AMB. 

1.2. 	Independentemente de transcrição, integram esta Ata o 

Edital do Pregão Eletrônico n. 68/2018, o Termo de Referência n. 
02/2018/AMB e a proposta vencedora. 
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Valor 
	

Valor 

Unitário 
	

Total 

R$ 

Item 

10 

6 CAIXAS 
COM 500 

UNIDADES 

(COd : 96) 

3000 

UNIDADES 
	R$ 0,70 
	

R$ 2.100,00 

FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI. 

Descrição 

EScOPOLAMINA, 
BUTILBROMETO - 
CONCENTRAÇÃO/DOSA 
GEM 10 MG, FORMA 
FARMACÊUTICA 
COMPRIMIDO 	OU 
DRÁGEA, VIA DE 
ADMINISTRAÇÃO ORAL 
VALIDADE MÍNIMA DE 
02 ANOS A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA, 
06 CAIXAS CONTENDO 
500 
UNI DAD ES/COMPRIMI 
DOS CADA. 
TOTAL DE 3000 
COMPRIMIDOS. 

NO ATO DA EMISSÃO 
DA NOTA FISCAL, O 
PRODUTO NÃO PODERÁ 
TER 	PRAZO 	DE 
FABRICAÇÃO SUPERIOR 
À 45 DIAS. 

MARCA: 	UNIÃO 
QUÍMICA 

Unidade Quantidade 
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2. DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA, PLANILHA DE 
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS. 

2.1. 	Empresa vencedora: 

Empresa: FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI. 
CNPJ: 14.080.830/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20289043 
Endereço: Avenida Boa Sorte, n°. 186, Nossa Senhora da Apresentação 
Cidade: Natal/RN 	CEP: 59.114-250 
Telefone: (84)3201-7782 E-MAIL: Iicitacontnatal@qmail.com  
Nome do Representante Legal: FRANCISCO IVONALDO DA SILVA 
Carteira de Identidade: 1878120 	órgão Expedidor: SSP/RN 
CPF: 031.950.804-86 

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: 
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UNIDADE 

(c(5d.: 01) 
5000 

UNIDADES 
	R$ 0,68 
	

R$ 3.400,00 16 

17 

21 

ATA DE REGISTRO  PREÇOS  N. 0082019 - CIA 0002059-17.2019.8.11.0000 

PASSIFLORA 
INCARNATA 	 - 

CONCENTRAÇÃO, 

DOSAGEM 260 MC, 
FORMA FARMACÊUTICA 

COMPRIMIDO 
REVESTIDO, VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO ORAL, 

VALIDADE MÍNIMA DE 
02 ANOS A PARTIR DA 

DATA DE ENTREGA. NO 

ATO DA EMISSÃO DA 
NOTA FISCAL, O 

PRODUTO NÃO PODERÁ 

TER 	PRAZO 	DE 

FABRICAÇÃO SUPERIOR 
Ã 45 DIAS. 

MARCA: NATULAB 

OMEPRAZOL 
CONCENTRAÇÃO/DOSA 
GEM 40 MG, FORMA 
FARMACÊUTICA 
CAPSULA, VIA DE 
ADMINISTRAÇÃO ORAL 
VALIDADE MÍNIMA DE 
02 ANOS A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA. 

04 CAIXAS COM 560 	4 CAIXAS 
UNIDADES/COMPR1MID 	

COM 560 OS CADA. 	
COMPRIMIDO 

TOTAL 	DE 	2240 5 (cód.: 2353) 
COMPRIMIDOS, 

NO ATO DA EMISSÃO 

DA NOTA FISCAL, O 

PRODUTO NÃO PODERÁ 

TER 	PRAZO 	DE 
FABRICAÇÃO SUPERIOR 

À 45 DIAS. 

MARCA: GEOLAB 

CICLOBENZAPRINA/ 
CLORIDRATO 	- 
CONCENTRAÇÃO/DOSA 
GEM lq MC, FORMA 
FARMACÊUTICA 
COMPRIMIDO, VIA DE 
ADMINISTRAÇÃO ORAL. 

VALIDADE MÍNIMA DE 
02 ANOS A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA. 

67 CAIXAS COM 30 
UNI OAO ES/COMPRIMI O 
OS CADA. 

_LTOTAL DE  2010 

67 CAIXAS 
COM 30 

COMPRIMIDO 
5 (coeI.: 1202) 

2210 

UNIDADES 
R$ 2,62 	1 R$ 5.868,80 

2010 	R$ 0,38 	R$ 763,80 
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COMPRIMIDOS. 

NO ATO DA EMISSÃO 
DA NOTA FISCAL, O 
PRODUTO NÃO PODERÁ 
TER 	PRAZO 	DE 
FABRICAÇÃO SUPERIOR 
Á 45 DIAS. 

MARCA: CIMED 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão 

programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 

orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
para o exercício de 2018, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: UG 0002 - 20  GRAU 

Fonte: 240 

Programa de Trabalho: 036 - Apoio Administrativo 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.1.1. 

Projeto/Atividade/Operação Especial: 2007 - Manutenção de 
Serviços Administrativos Gerais. 

	

3.2. 	No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos 

próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja 

alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

4. VALIDADE DA ATA 

	

4.1. 	A validade da Ata de Registro de Preços  será de 12 meses, a 
partir do da assinatura, não podendo ser prorrogada. 

S. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

	

5.1. 	Esta Ata de Registro de Preços, desde que previamente 

autorizada pelo órgão gerenciador, poderá ser utilizada por órgãos e 

entidades da administração pública Estadual, Municipal e Distrital. 

	

5.2. 	Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de 

Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão 
gerenciador/Departamento Administrativo. 
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5.3. 	A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica 

condicionada aos seguintes pressupostos: 

a) Não-comprometimento da capacidade operacional do 
fornecedor. 

b) Anuência expressa do fornecedor. 

c) Não exceder a 500/o (cinquenta por cento) dos quantitativos 

dos itens ou lotes do instrumento convocatório. 

	

5.4. 	O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 
preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

	

6.1. 	O detalhamento dos materiais a serem adquiridos encontra- 

se descrito no tópico Anexo 1 do presente projeto. 

	

6.2. 	Em hipótese alguma serão aceitos produtos usados, 
revalidados ou fora das especificações técnicas. 

	

6.3. 	As empresas interessadas em fornecer o material constante 
deste Termo de Referência deverão considerar todas as 
especificações dos itens informando, expressamente em sua 

proposta, que conhecem os dados para o fornecimento dos 

equipamentos especificados. 

	

6.4. 	Para cada item oferecido na proposta da licitante deverá 
constar, além das especificações: catálogos, prospectos com foto, 

indicação do fabricante, marca, modelo e referência, obedecidas 
às especificações deste Termo de Referência. 

	

6.5. 	Sendo apontada qualquer inconformidade no produto 

apresentado, frente às exigências e edital, será, a juízo do fiscal 
do contrato, concedido o prazo adicional de até 5 (cinco) dias 
úteis, para as providências de correção. 

7. DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - PRAZO E LOCAL 

	

7.1. 	O prazo máximo para a entrega será de 30 (trinta) dias 

consecutivos, a contar do primeiro dia útil subsequente ao 
recebimento da Nota de Empenho. 

	

7.2. 	Os equipamentos deverão ser entregues em horário 
comercial no endereço: R. C, s/n - Centro Político Administrativo, / 
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Cuiabá - MT, 78049-926, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE referente a encargos sobre frete e/ou seguro. 

7.3. 	A empresa deverá comunicar, com 48h de antecedência, a 
data e o horário previsto para a entrega dos produtos, por escrito 
e pelo telefone (65) 3617-3166. 

7.4. 	O 	recebimento do 	material estará 	condicionado 	à 
observância de 	suas especificações técnicas, 	embalagens 	e 
instruções, cabendo à 	verificação ao 	representante 	da 
CONTRATANTE. 

7.5. 	O não cumprimento dos prazos deste Termo de Referência e 
daqueles acordados com o órgão fiscal do contrato poderá ensejar 
a aplicação das penalidades constantes na cláusula 15 deste 
Termo de Referência, por descumprimento contratual, com fulcro 
na Lei 8.666/93 e nas disposições pactuadas. 

S. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO/ RECEBIMENTO 

	

8.1. 	Os materiais deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, e deverão ser entregues, devidamente protegidos e 
embalados adequadamente contra danos de transporte e 
manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais. 

	

8.2. 	O fiscal do contrato verificará a qualidade e quantidade do 
material, e principalmente, o prazo de validade. A CONTRATANTE 
terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para observações e 
vistoria que verifique o exato cumprimento das obrigações 
contratuais, sob pena de não recebimento dos materiais. 

	

8.3. 	Os materiais descritos no Anexo 1 deste Termo serão 
recebidos: 

	

8.3.1. 	Provisoriamente, por intermédio do fiscal do contrato, 
para posterior comprovação da conformidade, quantidade e 
prazo de validade do objeto com as especificações constantes 
do Anexo 1 deste Termo, cujo prazo para o recebimento 
provisório, ou o não recebimento do produto fica ajustada em 
5(cinco) dias, exceto na hipótese de estabelecimento de prazo 
para readequação da entrega pelo fornecedor, situação em 
que se suspende o prazo; 

	

8.3.2. 	Definitivamente, pelo Fiscal do Contrato designado, 
após comprovação da qualidade, quantidade e prazo de 
validade 	do 	objeto 	e 	consequente 	aceitação, 
impreterivelmente no prazo de até 15 (quinze) dias úteis 
cotados da data da entrega; - verificar se o prazo é adequado. 
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9. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

	

9.1. 	A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo de até 30 
(trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho. 

	

9.2. 	16.2 - Os materiais deverão ser entregues no horário entre 

10:00 às 18:00 horas, no endereço da Rua C, S/N - Centro 
Político Administrativo - sem qualquer ônus para o contratante 

referente à frete ou seguro. 

	

9.3. 	16.3 - A empresa deverá contactar o fiscal com antecedência 
de, 	no 	mínimo, 	48 	horas, 	através 	de 	e-mail 

(daiane.mendonca@tjmt.jus.br; Reynaldoj uni or@tjmt.jus.br) 	e 
também por intermédio do telefone: 3617 3166. 

	

9.4. 	16.4 - 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; 

	

9.5. 	16,5 - O documento fiscal deverá obrigatoriamente conter as 

especificações dos objetos entregues constando a marca de cada 

um deles e respectivos números de séries. Em campo 

complementar na Nota Fiscal, deverá ser informado o número de 

Nota de Empenho, Código/Nome do Banco, Código da Agência, 
Conta Corrente para depósito do pagamento em nome da 

contratada e nome do Fiscal do Contrato; 

	

9.6. 	16.6 - Em caso de mudança de endereço de entrega, será 

informado antecipadamente, junto ao empenho ou no ato do 
agendamento da entrega dos materiais; 

	

9.7. 	16.7 - Não transferir para outrem, no todo ou em parte, os 

serviços contratados sem prévia e expressa anuência do 
Contratante. 

o 	10. AS PENALIDADES SOBRE O LICITANTE CONTRATADO 

10.1. ADVERTÊNCIA: 

	

10.1.1. 	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; 

10.2. MULTA: 

	

10.2.1. 	De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato 
a cada reincidência do motivo determinante da aplicação da 

1 
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penalidade de advertência; 

	

10.22. 	De 2% (dois por cento) ao dia até o limite de 20°/ 
(vinte por cento) sobre o valor das mercadorias nos casos de 

atraso injustificado de até 05 dias nos prazos de: 
I. Na entrega do objeto licitado; 
II. Na montagem; 
III. Na substituição do objeto licitado; 
IV. Na prestação dos serviços de assistência técnica; 

	

10.2.3. 	De 2% (dois por cento) ao dia até o limite máximo de 

20%, sobre o valor total da obrigação pendente, nos casos de 
atraso e/ou recusa injustificada acima de 05 dias nos prazos 
de: 

I. Na entrega do objeto licitado; 

II. Na montagem; 
III. Na substituição do objeto licitado; 
IV. Na prestação dos serviços de assistência técnica; 

10.2.3.1.Após o 150  dia de atraso do prazo previsto para 

entrega ou substituição do objeto licitado, sem 
justificativa aceita pela Administração, o objeto será 
considerado como inexecutado; 

	

10.2.4. 	De 10% sobre o valor total da obrigação pendente nos 
casos de: 

I. entrega parcial dos objetos licitados; 
II. montagem parcial dos objetos licitados; 
III. não substituição de objeto recusado ou com vicios, 

desde que configure inexecução parcial; 
IV. entrega de material com defeito de fabricação, 

danificado e/ou incompleto; 
V. outras hipóteses inexecução parcial do CONTRATO; 

	

10.2.5. 	De 20°/o sobre o valor total do contrato nos casos de: 
1. 	recusa injustificada em iniciar a entrega dos objetos 

licitados; 

II. 	recusa injustificada em montar os objetos licitados; 

iii. recusa injustificada em entregar a totalidade dos 
objetos licitados; 

	

IV. 	outras hipóteses de inexecução total do CONTRATO; 

	

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

I. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública; 

II. Suspensão temporária de participar de licitações e 
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impedimento de contratar com o Poder Judiciário; 

	

102.7. 	A aplicação das penalidades será precedida da 
concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do 
contratante, na forma da lei. 

11. DA FISCALIZAÇÃO 

	

11.1.. 	A fiscalização do contrato se dará pela servidora Assessora 
para Assunto de Saúde - Enfermeira DAJANE SOUZA MENDONÇA 
(Matricula: 37.069), e como fiscal substituto, o servidor 
REYNALDO LEITE MARTINS JUNIOR (Matrícula 6.622) Técnico 
Judiciário - SDCR. 

12. DA CONDIÇÕES DE GARANTIA 

	

12.1. 	Entregar os certificados de garantia juntamente com os 
materiais, cujo prazo de validade é de: no mínimo 02 (dois) anos 
para todos os itens e sua data fabricação no ato da emissão da 
nota fiscal, não poderá ser superior a 45 dias; 

	

12.2. 	O termo de garantia ou equivalente deverá esclarecer de 
maneira objetiva em que consiste, bem como a forma, o prazo e o 
lugar em que poderá ser exercitado o ônus, a cargo do 
contratante, devendo ser entregue, devidamente preenchido, no 
ato do fornecimento, acompanhado de manual de instalação e uso 
do produto. 

12.3. Em caso de substituição do material, renova-se 
integralmente o prazo de garantia atribuído ao mesmo, nos 
termos do item 12.1. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR E ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 

	

13.1. 	São obrigações do FORNECEDOR: 

	

13.1.1. 	Responsabilizar-se por danos causados a qualquer 
usuário, que sejam provenientes de falha na produção do 
produto. 

	

13.1.2. 	Executar fielmente o fornecimento, entregando os 
produtos nas quantidades pactuadas, de acordo com as 
exigências constantes no Anexo 1 deste termo de referência. 

	

13.1.3. 	Cumprir as orientações do Contratante quanto às 
especificações dos produtos, conforme Anexo I. 

	

13.1.4. 	Acatar todas as exigências legais do TJMT, sujeitando- 
se à sua ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações 
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formuladas, durante todo o período de garantia dos produtos. 

13.1.5. 	Substituir os produtos, desde que comprovada à 
impossibilidade ou impropriedade da sua utilização, por defeito 
de fabricação, sem ônus para o TJMT, no prazo de 10 (dez) 
dias corridos, contados na notificação efetuada pelo fiscal do 
contrato. 

13.1.6. 	Manter durante toda a execução do contrato, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua 
contratação. 

13.1.7. 	Fornecer equipamentos novos, de primeiro uso, e que 
estejam na linha de produção atual do fabricante. 

13.1.8. 	Fornecer, juntamente com os equipamentos, todos os 
manuais a eles relacionados, em idioma Português/Brasil. 

13.1.9. 	Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios 
necessários à comprovação da qualidade e operacionalidade 
dos equipamentos fornecidos, permitindo a verificação de sua 
conformidade com as especificações do Termo de Referência e 
seus anexos; 

13.1.10. 	Assumir todos os ônus decorrentes do fornecimento 
de outro material, em caso de defeito do produto, e 
responsabilizar-se pela perfeita execução de todas as 
obrigações delas decorrentes. 

13.1.11. 	A omissão de qualquer despesa ou custo necessário à 
perfeita execução do objeto deste contrato será interpretada 
como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a 
CONTRATANTE pleitear quaisquer acréscimos não constantes 
da proposta comercial. 

13.1.12. Informar imediatamente ao CONTRATANTE as 
alterações de dados, como, por exemplo, endereços, telefones, 
nome de representantes, que possam influenciar a 
comunicação do CONTRATANTE com a CONTRATADA. 

13.1.13. 	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: 

	

13.1.13.1. 	As justificativas supervenientes acompanhadas 
de documentos comprobatórios. 

	

13.1.13.2. 	Em caso de descontinuidade do material, 
apresentar carta do fabricante informando os motivos; 
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131.13.3. 	A informação de manutenção do preço ou a 
readequação financeira; 

	

13.1.13.4. 	A informação de manutenção do prazo de 

garantia ou alteração do mesmo; 

	

13.1.13.5. 	A informação do prazo de entrega que julga 

necessário na prorrogação, bem como no pedido de troca 
de marca; 

	

13.1.13.6. 	No caso de pedido de troca de marca, 
suspende-se o prazo de entrega do material à contar da 

data da protocolização do pedido até a decisão 
Presidencial, voltando a fluir ate o prazo final da cláusula 
6.1.do termo de referência. 

	

13.1.13.7. 	Na hipótese de pedido de prorrogação de prazo, 

caso a solicitação não tenha sido apreciada até o prazo 
final, contados a partir da data do recebimento da nota de 
empenho, fica automaticamente prorrogado o prazo por 

mais 30 dias, contados à partir do prazo final para o envio 
dos materiais objeto do pedido de prorrogação. 

	

13.1.13.8. 	Caso não se apresente os documentos e as 

informações dispostas nos itens 12.14.1 a 12.14.5, nas 
hipóteses do item 12.14 e 12.11.6, o pedido poderá será 

indeferido, e, sendo confirmado o indeferimento pelo 

Ordenador de Despesas, a aplicação de penalidade se fará 
contar do prazo constante na cláusula 6.1. 

13.2. São obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 
13.2.1. 	Solicitar empenho dos materiais em momento 

oportuno e conveniente de acordo com as quantidades 
necessárias; 

13.2.2. 	Receber e conferir os materiais de acordo com as 
exigências do Edital; 

13.2.3. 	Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento definitivo do bem, ressalvando os casos em que 

por falta de condições adequadas a contratada fique 
impossibilitada de concluir a entrega; 

13.2.4. 	O documento fiscal deverá estar devidamente atestado 

e instruído com as certidões de regularidade fiscal entregues 
pelo licitante vencedor; 

13.2.5. 	Disponibilizar local para recebimento e guarda dos 
produtos. 

14. 	DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
14.1. 	O pagamento se dará mediante aceite na nota de empenho e 
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atesto, realizado pelo fiscal do contrato, na nota fiscal eletrônica, 
relativo ao material efetivamente entregue e instalado. 

	

14.2. 	O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por 
meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária, 
indicada na proposta devendo para isto, ficar explicitado: o nome 
do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que 
deverá ser efetivado o crédito. 

	

14.3. 	O TJMT reserva-se o direito de suspender o pagamento se os 
fornecimentos estiverem em desacordo com as especificações 
constantes no presente Termo de Referência. 

	

14.4. 	Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 
pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, 
em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária (quando for o caso). 

	

14.5. 	No interesse do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO o 
objeto deste Termo de Referência poderá ser suprimido ou 
aumentado em até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado da contratação, facultada a supressão além desse 
limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, 
parágrafos primeiro e segundo, inciso II, da Lei n.° 8.666/93. 

	

14.6. 	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 
acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-
IPCA/EBGE, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento 
e a data de sua efetiva realização. 

15. 	REVISÃO E CANCELAMENTO 
15.1. A Administração realizará pesquisa de mercado 
periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) 
dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta 
Ata. 

	

15.2. 	Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência 
de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

	

15.3. 	Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração 
convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. í 
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15.4. 	O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor 
praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidade. 

15.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que 

aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

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

registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 

15.5.1. 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 

15.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual 

oportunidade de negociação. 

15.6. 	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. 

15.7. 	O registro do fornecedor será cancelado quando: 

15.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

15.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 

15.7.3. Não aceitar reduzir o se preço registrado, na 

hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 

15.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o 

proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o 

órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

15.8. 	O cancelamento de registros nas hipóteses previstas será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

15.9. 	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: 
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15.9.1. Por razão de interesse público; ou 

15.9.2. A pedido do fornecedor. 

16. CONDIÇÕES GERAIS 

16.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos 

para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da 

Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, 

ANEXO AO EDITAL. 

16.2. 	É vedado efetuar acréscimos nos ç iantitativos fixados nesta 
ata de registro de preços, Inclusive O acréscimo de que trata o § 10  

do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

16.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a 

relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 

preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a 

esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §40  do 

Decreto n. 7.892, de 2014. A ata de realização da sessão pública do 

pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens 

ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 

será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 

11, §40  do Decreto n. 7.892, de 2013. 

16.4. As correspondências expedidas pelas partes signatárias 

deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto 

especifico da correspondência. 

16.5. As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser 

endereçadas ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DIVISÃO DE 

COMPRAS - ANEXO ADMINISTRATIVO DESEMBARGADOR ANTÓNIO 

DE ARRUDA - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N - 

CUIABÁ - MT - CEP 78.049-926. 

16.6. Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos 

fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão 

gerenciador. 

16.7. Todo instrumento de procuração deverá constar firma 

reconhecida do mandante, nos termos do artigo 654, parágrafo 20, 
do Código Civil Brasileiro. 
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16.8. 	O fornecedor obriga-se a manter ciii compatibilidade com as 

obrigações por ele assumida, com todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas 

ora 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. 

16.9. 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. 

17. DA PUBLICAÇÃO 

	

17.1. 	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. 

18. DO FORO 

	

18.1. 	Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso, para dirimir quaisquer 

instrumento, renunciando-se qualquer outro. 
18.2. 	E assim, para firmeza e validade do 

Ata de Registro de Preços de Contrato foi Ia 

vias de igual teor, que, depois de lido e a 

assinado pelos contraentes e por duas teste 

Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 20 

controvérsias oriundas deste 

uado, a presente 

o em duas (duas) 

do em ordem, vai 

has. 

Desembargador CARL s: ERTO A VES 'A ROCHA 
Presidente do TRIBUNAL D ,  JUSTIÇA 
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Testemunhas: 
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