
5'  

Tribunal de Justiça 

rvmto GOSSO 

- 

coordepadqriaAaministraiya 

DpartarTiel4bAdministrativo— ckrênéiaSetoria(de Lititação' 

k 	
f 	 ' e-miI: iicitacao@t]iiit4qsTbr. 

defh 	1-374 

4.  
'4  

1 

1 

1 

ATA 	 CIA. 00O570-162919.8.11.90Q0 
N 	7 	

4 

	 '> 

ATA DE EGIS*O  DE PREÇOS 
* 	TRIBtJNALDE,JÜSTÍÇA DO ESTADO;PE MATO SRÕ'SSO 

AT DE REGISTRO DE PREÇON, i72,0191  
A 	. 

Ã 

'4 

' -GROSS, Ror intermeçiict 4b
4 
 PODER Q ESTADO 9E MTO, 	O 

-JlJDIIcIÁRIÔrI*BuNAvDE JUSTIÇA, CN'P d 03 a56p6/000l:lo, 
COM'-,recursos pr'oprros (Fon5 100), ou -do FUNDO jDE APOIO AO 	— 	'4 
iUDIC.ÍÁRIOffUNA)UII-S, ÇNP3 sob'-o n°  01-:87'28'37J0001-94 (F.orife 
240)1  sediãdp' no Pa1ciq ,da :JLStiça' Centro, PolíiCo Adrn1nisraÇiv't em 
Cuiã'ba/MJ, CËP 78 049'-926, sediados n9 Centro Pblitiçp Administrativo 
em Çuiaba-.MT; CEP\78.49-926, nesta capital, neste ato representado .. 

4 pelo-. Presidenté deste 'Sodalicio, 'Exma Sr Desçrpbargador tARLOS 
ALBERTO5ALVES DAROCHA, Brasileira, Çasdo porta4or da Carteira' 
de identidade d.7.388.085-15SP/SP e doÇPÉ sobô rO12,.0.75,,878'4Z 

o RGÃO GERENCIADOR, e db ou'tro lado a ;dora'ante cFrjdmjnad O 
emprsS DiSTRIBUIDORA DE ALI-MENrÔS RIO BRANCDYLTbAÍ» 
inscr'ita no 'CNPJ sob n 0D362 50170091-06 	InscriççEstactya1 n 	' 

13 F90 O79,-0 com ede. na Fua Poxpreo1  N° 91, Bairro Alvorada, 
CuiabafMT, ÇEP 78048-'O0, doravanxe designado FORÍ4ECEDOR,44. r3esté 
ato rtpresentado 'pelo 'Sra MARILU D,E FÁTIMA CASTRO BORbA, 
Brasileiya,4 Caada, Emplesaria, Portador da Cafteira de Fdentiade*ri. "- 
1 289 821 SSP/ 	e do CPF sob ii 53 390  449-04  cohsiilerando ° 
julgamento, '{b ft,gão- Eletrôniçb n. 591201,8  (CIA, 0066382 	: 

	

L65: 01? 8.,11 Q090) RESQLVEM regitrar o& preços da emprdsa indicad'a' 	- 
e quatificada nesta' ATA' de'acordo com a clasifj.caão ppr ela alcançada .e 

-, na quantidade coj:ada,'atendndo a condições prevista no Edital do 
PreQo Eldtrônrco, n4  59/2018, bem como no Térmo  de Refer&pci n 
08/2918DCE-b'M0,, sujeitando--se as partes as normas constantes nà Lei 

/ no 8t6611993, oo 7Dcreto n° 7 92/2Q13, e em cqnformidade cdm as 
di 5 osç6es:seguir 

e-DÓOBJETO 	 ' 
- 	 4 	 1 

i.i: 	A preséqte
4 
 Ãta- tem 'pbr objéto  p-  REGLSTR?'DE

4
REcO  

" futira eeventual Contratação d? 	-j 'pessoaifridica para 'fornecimento -' 
de fnaterjais d&consLlrno diversoe COPO DË VIDRO'LIO PAR 
AGUA, de acorçlo5'  com as especificações do Aneo 1 do 'Terno de 

5'Reência rt 	 e çxigncia - 
'esta delecidás. neste Editál"e s'eus anexos.  

'5 

 

1.2. 	'-ndepertdentem 'nt4 de trarcnãÕ»  integrarn está Ata o 
Edital 4io Prgãd Eletrôn'rco n 	 o'Trrfo"de Refencia'rÇ — 

/O18 pCEbFvíP:è:a. prootaVenwdQrp, 
- 	 '-4 

	

._ 
	

-  .1 

-: --  
Bfocb Des. Afiton4o de Arrud- Av. HisVorladorubgns de t-lendcnça, S/N5 -.Praça das flàndeirqs 
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EMPREÉÀ PLANILHA 
ESPECIFICAÇÕ'S 1 

ESPCIFICAÇES E 
/ 	 J 

1 

J ; 	I1  
Empresa: DISTRIBUIpQRkDE AL4MENJOS RIÕBRANCQ LTDA 
CNPizO3.3Õ2.SQI/000L-06 INStRIÇAÔ ESTADUAL: 13.190.679r0 
Ender,eçoRua Poxoréo, N° 3t, Ba1irro ÁIVorada 	 - 

Cidade: Cujabá/MT 	CÉP:78.04-600 	• 

Telefone: (69) 362i-'7133/7653' -E-MAIL: disbr,anco@gy%iaiI.ofn  
Nome do'Rêprésertahj:e Legal: MARILLFDEFATIMA CASTItÕ BOJBA 
Càreira deIdentidade:1.289.84, OgFExpedidr: 'SSF/PR 
CPF 253.390:449-04 

2. DA CLASSIFICAÇÃO ÔA 
QEMONSTRATIVA 'DQS P*ÈÇOS, 

UÀNTITATÍVOS DP RIEÇO, 

QUANTITATIVOS 

2.1. 	Ernprçsa ventec?ora: 	1 

Bloco Çs. António de Árruda -' Av: 'Historiador Rubens de Mendonca,'S/N - Praça da; Bandè(ras 
CEP 78049 926-'Cultba - MT-Tel (55)317 3747 

TtúndI dé, Justiççi do Es4icto de Mato Grss& 
Coorciqnáciáriâ Administrativa 

Departimento Adrni'nisfrátiyç - 
Gprêrica 'Setorial de{icitação 

T,J/MT 

 

F(s.__________ Tyibunal de Justíça 
MATO GROSSO, 

Têleforíe: (65)36172741 
• r e-mail: Iicitacotjmt.jus.br  

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 01.1R019 - CIA. 00053701,6.2019r8.11.0900 

2.2. 	O. preó rgistrádo, as espécificações do objto, a, 

quantidád fornecedor(es) e as demais 'conØiçés ofeftád 	na(s) 

proposta(s) são as quesegúem:; 	
' 	 r. 

Item'. 'Desdição tjnid 
'\ 

Quant' 
'Valór. 
Unitário: 

Valcir' 
Tbtal 

ITEM EXCLUSIVO PARÁ ' 

ME/EPP 
Côpo 4de 	vidro 	uso' pèra 
agua,  capacidade 340 ml- 
Marca de ref&ncia' Nadir, 

- 

½', 

' 	

- { - 

03 ïong ,driik. 	r~ô Diizia 401 R$ 41,51 16.6,04,0 

de 	Validade 	mínima 	01 .• 	' o 
(ijrp) 	anp 	-da' 	'data 	d 
entrega.  
MARCA: 	 NAÓR 
IIGpEIREpçi 

4. bpAçÃàoRçAMENTÁRÍA 	L 
	 7 

3.1. 	̀As despesas ;decorrntes- - Sesta' tdnfrataço estão 

programadás em 'dotção 'oççartentáHa 	rópria, prevista no 

orçamento dó, Tribunal de J4itiça d Estado de Mato Gosso 
pará o exercício de 01$,'n 	Iassfficaçãobixo 

GetãQ/Unidade: UG 0001 19 GRAU e';LJG Ó00 - 20 GRAU 

Fonte:-240 

rogrtama de trab(ho: 036- Apoio Aftnihistrti/p - 

/ 

- 1 

/ 
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Tribunal de Justiça 
,1 MkT63607 

r 

TrtbiirI de J 
1 
 u-st  . çcidt3r EstçidodQdto,Gtosso 

C6odenadôria'4dniniflratia 

Depaçtamènio Aministratjvo - G'rêpcJa)SetoruaI de Licitação 
rèieioe: (65)11-3747 

: 

- TJ/MTI 
1, 1  

O3- 
-4- 	 1' 

• 1 

1 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. O1'112O19aCIAt,OOO537d16.2O19.8.1t4OOOO 4' ' 

"Elerfiéríto çl D'espésá:  ,4.490'.30I?1.' 

/ 	Projeto/ptividade/Operaçâo Espetiah, 207 - Man,qtedão 	- 
Serviços MministFativ'os Geçais 

No(s) èxerqcici(s 5eguintes), corrçrãq a conta dos recyrsos 
4 	 ' 	

- 	 '4 

'próprio paraáteodr às 4ep'eSas d- mêrtá .natüceza,. 1cuf 
taipcaçã'o,5era feita riq inicio de cada, exercício fina nçeiro.  

414 

4 li 	A vaItdde'dà Ata 'dê, Registro de Preçose?a dei? meses, a 

1 parl?irclp da assinatdrË, não Dodendp- ser prQrr6gacjj ' 

s, D')DSÃOÀA1KPE aEGÍtIiá"D REÓS 

VALIDÂDE DA ATA 

41 

•3- 4.  

"l• 

4- 	-4 

-4 	- 	 4', 	'-4. - 	 •)4•-4•%4-4 	 -4 

5.1. 	—Esta Aa4 de Régistro 'ele Preçd', desd que' préviatn&te 
-  

autorizada
-
'pdo org 

-
o
1

çi
,  

gerenador, podera er utiIizad por ofgaose , 

entidade dáqm jnisr'è.çãõ 
 

4/ 	
t. 	 - 	 - 	 - 	

4 	 ' 

S. 2 	Og drgos ouéntidctes intpressados na utilização da Atjde 
Rgistro de Preço dverão encamiri.har sõncitaçãd previa ao, órgão 
gernçiaddr/DepattarnçngoAMiinitÊa'tivo/ 	Ç 

• 
-4 	1.? 

5-3 	' ,A itiIiza'çãô desta At por butro ogão ou entidade' fica 
cófidicionadá aos seguintes presàpostps 

 

-4 	4 

a)' Nqrconprorneti?iiçrIí&, qa-caacidade tpercionaí 40 

fdrnçcédr.  

1,"M " b) Anu,ência expreda dcffornededor 	% 
1 ' . 

t) Nãd exceder a 100%  (èem por centa,) dDs quantitativos dos 

'4- iteçis oLilofes do instrumento -convocai:oru 
 

•. -. 4- 

-Ocuantt,tatiyb dcÓrrenté das adeoes a-ata de r,egi,Strcrde, 
preços ro pudera exceder; na totpludade, ao quíntupjo Øb 

/ quantitativo de cada itern registrado na ata 44 de reístrà1  dg 
preços para Ó &gão 	eçeQç]ador e -órgãos, participantes, 
ndependenJe do nurperoLdey  o?9ão não a}ticipant4s que 
adej-irem 	' 	 / 	 N 

4- 	
Q'. CONPZÇÔESDg44VALtb4D E E GÁRANfIA 4DospIióITbs 

• Deverá aRserr4prazô e yaridadé de acordo Çrn as 
1 	 1. 	 4 	 1 	 J4 

-nd)rna ig'ai, estabéjeçida araa.prpdutb,\ krérn; 4einLhat'end. 4' 

necessidade ,  de substtuiç'o - em vu-'d&e, -de yiho a' rçéntar' 
-4 

4 /-4+ 

44 

-4- 

'4 

-4- 

44-3 

Bloco Des. ntóhio dé Arruda M'. HistoriadoRubens de'1'4endon,,S/N Praça das gandelras' 

	

cp 	8O49 926 Ctaba - MT -,Tei (65 3177$7 

	

- 	 -4 	• 	 4., ;. 	 - 	
-4 	 41 

4- 	 1 - 
1-4  

"4 	 p 
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Tribunal 

Dejartamento 

d,e Justiçb do Estado de-Malt Groo 
Çoorden'adoria Admioistrativa 

Administrativo - Gerência Setorial de Licitação 

'TJ/Mr 

Tribqnal deiustiç 
MATO GRdSSd 

- 1 	 ,TIefone: (65)3617-3747 
e-mail: Ijcitacab@tjmt.jusr  

115 

ATA DE REGISTO PREÇOS N. 011/2019 r CIA. 0095370-16:20193.fl.0000 

condições de uso,.apesar de a validadqesfar Wdequada, bIicaçãntç 

venéd&r d 	ertàrtie terá ,o'-prazo de 1I5 (dez) dias pra troca 

des'se' produto, sob penã de apIicaão de multa moratór9,a rio 
'1 

peFcèntüal dç-2%(doispor cd'ríto) ao Øi bbre'pvalr do- em'de 

consumo, não 'recôlhjdo. até o ímtte 'dê;2G%(vinte  'por cént. 

	

6.2. 	O'prazo de validade dos produto der 	'verificado no 

recebimento,, obigator,iprrjente, ,çpm, pFao. dQ validade' míhimo de 

seis meses contados da,data da, entrega, 

	

6.3. 	A grattia d produtos - sérá os 	 obsçrtado'o Código de 

,Døesado Coiisumidor. 

3. DA FISCALIZAÇÃø 

1.1. ' 	fiscalização ficará' à cargo do. servidor Joiíson Gonçalo de - 
Amorim, ma&icula 60 e como Tiscl substituta a servidora  Eliete 
Anünciatodq' Nascimito matrtcyl 6779. 

&- MODO be ENTREGA E PRESTAÇÃO DO SÉIIÇO 	
"-'. 

8.1. 	O fornecedor,  'deverá entregar' o 9bjêtà no prazo' de 30 
- 	 4 

ÇtriiitaLdias, a.. contaç da data do recébiríto dá Nõta de 

Empenho/epedente' de compra. O' p'rázó 'dé entrega 'poderá ser 

-prorrogado acriério dáAdministrção. 	 " 

8.2. 	O agendaménto de 'data e hora para entrega dos materiai 

de çonsuno deverá ser feito diretamente com  fiscal do contrato, 

pelo telefone (65)' 3617-3886, ficando detemindo que sem, a 

presença-do mesmo osMateçiais não séãçecebidbs. 

8.3. 	-9s'materiais: deveto ser entré'uçs 110 O'EPÓSITO Dó 

DEPARTAMERtODÉMTÈIAL E'PATFtIMÔNIO M,enida, 

Fernando Corr,eia da Costa fl? 662 Baitro;'Coxipó/Sã& 

íõsé CE*P 78.Õ86535'- duiabárIvlT, tendo como' porft6 Ue_ 

referência a/rua e'ntre :às ,enprgsas todimo e R6doiário 

Goiás, telefone: (6)36881032, de segunda a séxt-feira, 

no periodo das 8h as 11h e das 13h as 16h, onde ocorrera a 

á 

o 

cónférntia, e orecebirnentô dos, materiais. 

Bloco Des. A'rttónio de Arruda - Av. Hltorlador Rubens de Mendonça, 5/N'- Ptaça Øas Bandeiras " CEP:< 78049-926 - Çúiabá -' MT - fel.: (65) 3617-3747 e 	 • 	e' 



4- 
14 

E '&icJt5 dtMdfo ÕrGso' 
' 	- 	- 	-1 

,coord?n,adoria -Adrpinisttativa 

- Gërênçia Sçíotial 'déLitição-

Téie?one: (65)617-374%.. 
e-rnitL Ikitaca6@tjrht.jui.br  

1' 

4' 

íribudFdJu3s'tiça do 

A.  

Tribuai de Justiça 

MATO GROSO- '< 
,_ 	Çt 

4 

y 	ø,s, iiareç1ais- íé.rã yaijpdos cQScpo,d'é verjf ar t u  

donformídadè quaflto as quan'ticjades ç qualitiades descritas no , 
Dresente4'Terh'ib Jde Referência., 

9.2. Os materiais gerão recebjdo1, confprpi s art4ps  73 a i76  da 
" 	Lei ri, 8.566/93, dq segyjote forma 

• PROQISQRIftMENTE, no 'ato da ei3ttega'do objeto,-,,para'  
efeito de posterior verifrcagd da corffo?n'iidàde dp 'jr8dto 
orrra espeçífiçaçôa contants-doTermo dê Referênia, 

• DEFINITIVAMNTE,,T  ós a ver9fidação d qualidade e 
quantidade exi9ida neste Ter?io de Refer&icia1,eri ate Ó5. 

. (,cinco) dias t.tteis  apos o recsbimento 'provisório, ,,Mediante 

- "atestohanotfiscaI \1 
	¼, 

Prodeder a recLr,sa e'devoIução, rio ,todo'ou 4em pprte, ôs 

j4" 	'•' 
'4 

-- 	-e 

'4- 

ATA;bE'RGISIhq PREÇOS,  N.O11/O19- cxA.000,sfl 	 a o-16.?o19.a.t1.900 	' 
SÁ. 	O docurnénto fiscal-  'dévera 6bri9atoriamenteç conter as 

4 
speciflcaçàes dos objetos-eptrégue constandd a n$rca de cada 

vroduoi e, em campoomrIerfientar rÇanota fiscl o tiurrjeFd, dor ' 

ari, Âgêncfa èCo?ita orreé, bê?ri cdnio, ohcirté dMcq1c 

911ODODE RECEBMËNt9 
	

4. 

.4 	
4 	 '- •- 	-4-', 

1' 

'.4' 

t 
4- 

A '. 

J. p1ctitó 	que no aprése'ntarem\ condFõç` de 
0 	- 	 -. 

	 .,  

utiIizàdos/éoppuróidã (prazo :de
- 
 JaIidade ëncido ':' pltes,ébça de, 

for?iecedõr, art. /5 Catei 5.,bbb/9i'í'--» 

	

k 	

$ 
A. 

	

-;o. 	 SOBRE O LICITANTE CONTR4EAbO 

Nos fermos Øo 4"art.*  do Decreto q° 5 45&/20'b5, ficaçá. 
'impêdio 'e licitar-e contratar,' 	à União, Estaâ6, 9istrito 

"6rncedbres' que é\rçere ba. '28,4' p'arágraf,o úhiÇódo Dè,crêtq' 
n° 

 
s,.450/2005,',*  pelo prazo de4' ate 5 (cinco) nos, sem pç,ejuip& 

das mulfas prevista nçst Edital e das demais pdnajidactes Fe'at 
Iicitante'qu;  

-Bloco Dá .António de Arruda - Av. ilistpriador Rãbeqs de Mendonça S/N -'Praça da B$ndelras2' 
cEP78o49-926 -'cuiaLá- MT rTeIf: (6)17r377 	4 

IN 

:4prpos.qsttnh), erri 

a Tiiàstça' dste produto pra analise erti oro oficialmente 
7 	 1 	- 	'-" : ,' • 	- 

crb?ie'nciqjinto ,à 4ANVISAicuJo valor 4 corjêra a custa do- 
4 	.,'',-' 	--- 	A 	.- -i:-. 	'4' 	• 	4 	-- 

t 

Federal ou' Muikicípiõs e àp'nos Sistemas' de. ças'trnënto4'1d'" 

a) Não ssinara Ata de Rçgi,tro de Preços, Pua, ndô convocada 
dentrÓ dã prazo de'Validade de pua proposfa{ t4' 	 , 

b) Não retirar 4'  a 'nota de 'mpenho,"quandci cqpvaada dèritro do 
prá'zo çle vigênciada Âa, 	, 2 

Ãçesetai dôcLtmrtàção.alsa; 	-, 
de aprseotar »dpcumentosqxigidos para o certarité,, 

• k 	 - 	- 	
' 	 ct 	-1 

-4' 



jrbiYnpI cë JUstia do Estad»o de Mato Grosso 
Coordefiadoriá Administrativa 

»DepaflaiiSento4dministrativo -Gerência etoriaI c19 licitação 
-Telefone: (65)3617-3747 

e-mailc Iicitacbo@tjmt.jus.br  

ATA DE REGISTRÕPREÇOS N 011/2b19 - CIA: 0005370-16.20J.9,8.110000 -- 
e) Retardaç, falhar ou-fraudara eecução'dá obdgaçãoiassmida; 
h Não mantiver a proposta;- 
g') Corpportar-s,aMe modo inidôpeo 'ou cometer fraude fiscal. 
h) Não ççnproaF, r&gulridaqe fiscah. Çertidõet Negativas do 

INSS, FGTS, F.edérel, EsáØual, 'MunicipaIe Tabaihisra todps as 
vezes que for solicitado. 	 - 

10.2. 	Cóm fulcro' no rkigo '28 do,becrtp ,n. 5250/2b05 e nos 
artigos 86-e ,87 

`
da Lei n. 8.666/93, a Øjuictáriq picará sujeita, 

nó 'Caso' de' atraso 'injustificado; so e' crivo da AdftiinistÊação, a 
inexecução ,otaí ou prciØl a çbrigaçâo, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e crimi'nâl, assegurada -a prévia •e ampl 
dèfesa, às seguintes pera12ades:4  
a) Advertência;' pelo pão cumprimento de Clátsula »Contratual, 

desde quê não interfira no ,andamento- n.Ørnial'dotserviço  ou ,  
sua coriclLíso e' não-  traga prejØzos  eConômicos é funcionais a 
esteOrgo; 	

' 

) Multa de:, 
• -' D,5% (meio po%' cento  sóbye- vFor adjudicado, ho. caso 

de atrso, »irljqstifLcado  'para ate,ndiçnento dos prazos 
estabélecidos pela Admiflistração para aprçentação de 
documento 'ou» assinatura e devolução da 'Mal Cso o 
atrasopai assinatura e devolução, da -Ata seja supriÓr 
a lOCdbzY dias, 	a critério:  da Admihistrção, poderá 

- 	, config'yrar inexecução totaVda obçigaçd assumida, sem 
pr-ejuízo»da rescisão unilateral d'aávença;  

• 0S%(meio or: cento) sobfe o vaior:constante,da, nota 
1de e,mpenhp, nó''caso-\'de ,atraso injustificado para 
entrega doobjéto, até -olinlite 'de ,  10% (dez pçr çeÓo). 
4pós''20 (vinte) dias, 	a ënitér-io dá Administração,  

- 	poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 
cõnfigurár;' nessá hipótese, ine4cução'  parcial dá 
obrigação ásimid; 

• 30/d (três 4)or cento),  ao dia sobre o valordô bem, no 
caso de'fra'so injustificdo pafa' substituição do objeto 

- que apreentar, defeitos de fabricação durante ,operíodo 
• de garantia,, lirriitada a incidêÃçip Øe 10(de) dias. Após 

esse prazo, e à 'critério da  Administração, poderá 
configura V inexecuão'párcial da obrigação ássurriicta; 

- 

	

	• 30% (trihta'.p»or cento) sobre• o 'vaíor do -bem, na 
hipót'ese de atra» o por 'períodq sipérioik  ao -preVisto na 
alíieà "b,3"; 	 - 

,. 

	

	1Q% (dez por cëntp), sobre- o yaldr tÕTtI  adjudicado, no 
daso de não aceitar Manter' á comp'romisso assumido» 

11 

,quanto- aos- 'preços régistrados, ou ejil caso dë 
inexecuão totál.dà obrigação assumida; 

e) suspensão temporária qp diràib de participar de licitação' e 
impedimento de;dont±a'tar com o Tribtinâl, pelo prazo de até 2 

Tribunpl de Justiça 

MATd GR$JSSO 

TJ/MT - 

4 

te 

/ 

ploco Des. 4ntónio de Arruda - Av. Hlstdr1ádor,R6ens de Mendonça, S/,N.L Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049$26 -'Cuiabá - MT - Tel?: (65) 617-3747 

/ 
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TribunbI,dê'. JUsliça ôstado de Mato Gioso 
Coordenadorià Adrçunistr,atia. 

Sét?!iLdÉic(tá 5p 
Tribunal de Justip. 	 'C. 	 Ijelefone (6S)3&17 3747 

	

T1Ato dRosso 	 . 	 9-. 	 / • 

	 eriaiIiàcaoQti&itdusbrJ 
4. 	 . 

TA DE REG;sTRo? )REços,N.oflflo;9- CI. 9905310;16.2019.8.11.9900. 

(doi)'apos;  
d) .declaração de irtidondade 9ar'.a 'licitar ou coiltratar com ' 

, 

Admini'stração Pubíica 	 '.". 

10.3. 	valor d multa, alicada, apos o regular, prpceso 
administrabvô, sei- desconta'.dG de pagarttentos , ventualment 
devidospelo Trib'.unI a p'djudicateri ou tobra'dojuicialmentÊ poç 
ji,ioda.pfdcüradbriado [Estado 

lo 4 	As sanções previstas pas alineas "a" c" e "d" d'o suWtemIX, 
Ipoderão ser aplitadas, currlulativanjente, atpena dS multa 

10 5 	As'petalid1ades previstas nas alineas "c" e "d" do subitem fx 
1 tambem poçíerãô ser ap)icdasa.qdjudicatara ou ao licitante, 
cõnforme\Mo' &áso, que tenha safrido1 condenaçãd 9 defrnpva pr ' 

fraudar recojhimento de tribôtos, prticarem ato licito viandb9- a 
frustrar os objetivos d licitação -ou demonstrar não possuir 
idoneidadé para contr,atr com a 4dtninistraSo 	. 

4111.6.Se 'a cort1ratada' não procedevao reIh1mQhto da mu[ta -no 
prazo d 5 (cincp) dis uteis contado tia inimaçãe /po, parte dg 
TJ/MT, o. respectivo valor4 sera ençaminhaçin para execução, pela 
?rcÔ'.rØorJa:Ëtãdúal '.. 	 ' 	

.9 

10..7- 	Do ato que aplicara pênalidadecbera re4dúro, no ~azô de 
05 (cinco) diastiteis, a cont da cincia,da intimação, podepdo a 
Administração reconsiderar, ou no sua dêcião ou- nese prpz 
yncaminha-ln '.devidamè'nte informado para aapreçiaço e decisão 

9, 	 super4or.de9nt-ro db mmp'.pr,zo •, 	 .±. . 

'- 

,•_ 	
''9- 	

9 	 ,7 	,- - 	 4 

ti. 	OBRGAÇOES DO OIECÇbOR E DO QRGAG GERENÇIAPOR: 

li. 1, 	São obrjgações'.'do FORNECEDOR, 

	

1,1 il- ç 	Apres'entar' 	os 	matriais 	licitqcïos 	embalados', 

-'adequadamente. 	 . 	 - ' 	 7, 

	

- e 	 '  

• Entregaros materiais ,licitados ao Dpartameno dê, 
Materi»J" e Patri?dôrjio tfeste TFibuãl de, Justiça, rididnte 
agenda'rneri'to de 'data' e horari6 de modo' não! Óca%ibnar 

,, .tratornos".n- s'tj'jdades.retineJ?âa. 	 . 	. 
9 	 '.2' 

	

){1.1;3. 
', 	

Opçlidts'de troca '.çle marca 9,é Ae prorrogaço de' 
razQ oçd,Trão, mediante autorização do- 0rdenador de' 

77 besp.esas.,.r' •g 	
. 	 4 

	

.ii i 4 	t'bm,pi-tivar regularidade fiscal Celtdões Negtivas'db' 
' 	 INSS; FcT5,4Federai»sta5tuaí, Munidãpa(è Trabalhitat 

	

5 	Cumprir bs prazos de entrega, Sbb, r3èna\ dé aplíçáção 
s,çs.dMíhistrativa, - 

-I 	São 	 s 	
4 

	

1.-2 1 	5SbL citarmpenhô fazén4o constar a e'crição do tem 
'1 

	

do material, 	 / 

.4 5 

.1.9 

'BioS,Des. Ant6dio 4 Arruda A '.HíÇoriaçor'.Ryben de Mend.orça, S/9 --Praa'as8andeIras' 
CEP.: 7049-926'cuIabá - MT - Te1: 1651 '.3&17-3747 

'.'1.• 	 » 

.9 	 . 

4h'. 	- 	 - 	" 	-- 

2 

e 

.7 . 

,'l. 

4- 
'9- 

r 

4 -, 

1 
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Trij,unal de Justiça 
MATO GROSSO 

12. MODO DÊ PO AGAMENtO  

• 12.5. , , Nas aqUisições de-materiais cofn y'lor da nota 'fiscàE superior 
a $ 80:000,00 ('Oitena.,rp11 reais, o recbimentõ deverá ocoyre( 
juriW cim a comis$o Pérmánénta d4 RécebiÉnento de Material, 
.designaa pela Põrtariá -ri. 27/2016-C ApM, e o atesto na 'nota 
fiscàl é em èon-junto:JiScal e mèç?ibtos da-comissão. 

12.6. 	'Efetuar R pa'g'arherto em até_ 30, (trinta) dias após bL 

/ 	recebimerft& dfinifiyo, confor.rné ctispostd no artidps 50, § O, ou 
40, )tly, "a" da Lei 8.666/93. 

12,7. 	Para cada'pagamento devejá er-tnantida às càpdições de 
jiabitação prçvis,a no EditaJ. 

'.12.1 	O' pga'mento será efetuiád& SOMENTE após a vfr[cação de 
ëonôrmidade e o recebirnehto dps materiais pelo fiscal e pelp 

Deartament-de.MaJfèriaj' Patrimônio.'>  
12.2. 	No momento. dá entrega, os 'materiais deverão estar 

acompanhados da Nota Fiscal, de Vncta,'bem como das CerÇidões 
de FTS,. INSS e Óértidõês J'Je'gtivs 'de Débit&s: 'Federal, 
Etádual, Municipal » Traballliw akydentro.  do prazo de validade. d 
documento fiscal deverá conter as especifitações do5 objetos 

eptregus, (nctusivé'a,rnarca do material. 
IR, 3. 	As. ernpresas do Estado,-de ,Mato  Grosso que não ,tiveççm 

cdastradas 	Notas Fiscais,  êlefrôhicas deverão apresentar 
comprovante/de' Nota Fiscal, de verida pra Órgão" Público. 

11.4. 	Afr'eseptada  a Nota Fiscal 'de 'endq, caberá ao, Fiscal da Ata 
- 	de"Regis€ro de Preço a'testá-la, -nps. termos, do presentetérfrio de 

Referência, erican-Çinh,ando-a ao' 'departamento respqr,sáve) pelo 
pagSmerito. - . 	,  

1 

\TribuhaI'de Justiçado Estão de Mato Grosso 
tpordenadoria Administrativa 

LeaítamentoAdrpinistrativo - Gerência S6tórial de Licitaçãp 
Telefone: (65)3617-3747 

e-tnail: Iicitacqo@tjmt.jus.br  

ATA DE REGISTRO PREÇOSN. b1172019 CIA. 00057O-16.2019.8.1L0000 

	

11.2.2! 	Receber e cohfer& os mat&i'ais1icitadbs/ád,qiiridos; 

	

11.2.3. 	O documento fiscal deverá estar devidamente atestado 
e'intruído com as c,erfiØõesfiscais;. 

	

;1-1.2.4. 	Disponibilizar local ^pprá recebimento e guarda dos- 
« produto; ' 

Efe,tuar à 'pagarnénle çri ata- 30 (trinta) dias após b 
recebimento definitivo; 	

. 

	

11.2.. 	Comjnicar 'à ,émØresa sobra possíveis' irreguíáridades 
obervad'as na eptreda d,,o meriaií'pata imediata éoreçào; 

Fiscalizár o cumir.i(rrerítp das obriâç6'S çontratuais 
pela ,contratada. / 

TJ/MT 

Fis. 	 

Ia 

12.8. 	Ocorrpdo atraso no pagameot, e desde que para tal não 
terffla' concorrido de algsma fôrma o Fornecedor, haverá incidência 
de atualização,  mondtria sobre o 'valor',devido, pela variação 

- / 
Blocb Des. António de rruda Aj. Historiado? Rubens de M&dopçaS/N Praçá das Bandeiras 

CEP.' Í8049-926 -.0-uiabá- MT ÁTel.  (65) 3617-S747 
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Ttunal 4e  Justiaç tado-de Mato Grosso' 
'ã 	Goórden'4adoriadinistratva 

Departamento Administrativo —,Gerência S,etdriaj d&Ucjtaço 
',., 'TeIefone (65)3617-3747 

&mail: IiçifcaoÔtJmtJu.br 
TribúnaI deiusÉiça 

MATO GR0S$q 

- pe'rioíàmite, ep i-ntrvàlçsni  supetiors 	JSO(ct6 'd.iterita) 
'4 

dias,a fftn de verifi'4tara vantajÕsidde dos preços reis'ra1ds nesta 

Ata 	'. 

dá sua efetiv'realzaçâô.-"' .- ' :\ 	
. 	. 	/ 	. 	• 1 

• .-R'EVIflO g ÇNCEL4'ÃME4Y4-O 1  
.4-" 	 .4-.. 

 

Admirisjração" re arl iïa'rá 	pçsqiuisa?- dê 	rnrcado 

-4 

-4.- 

r-g'4eenciadprpoder4:'  .4- 

'4 

ATA DE REGXStROIIjREÇOS N.01í1.2019t1At0005370-16.2019s.i400ci4 	
' 

atumulad do Jndice Naci'dna[ de' Preços ao "Çonsurrudor Amolo L 

'-'IPA-IE, õtó?ida entre a da3inaEprevÍsta para,  Q b'aqariieriô 'e"4' -4 

4' 

-. 
13.2 	'Os preços regis4trados pcIdero ser revistos er çecorrêhdia 

de ev'n'fuahred'Ução dos preços'pratidados no .rp.ecaJ6 ou de fatq - 
qúe elevj"o custb do "objto regstrao,' sabendo e Administraço 

'4 promoverasnegoTaç6esjunto ão(s) fornecedor(es) 	• * 

13.3 	Quëndq 6 preço registrado Jornar-$e superior áo prego 
prico rio 'tnrcado por motivo supecvénierke,  a AØmirtistra'o 

convoçara ) D(s) for 	 pra negoGlar(qifl) a redqçãQ dos' 
p?éç&sos val&ré pricdspèlo m&cado. ' 	 4' 

- 	.4'  

43-A. 	O jornecedj3rtiue, nãq aceitay re?Juzir séu preso 	valor 

praticado pelo mercado  será,liberadodo cqmpromisso asucqido 'sem 

"4 	'aç5lidaccfe :pehddçy 
 

a cørnUniação dc
'4 
 ocraaQte dp'4 5edidc dé fdrheçirn

--4
ento 	sern:r», 

aplièação da penalidade se.,' 	m 	 64 cnfirada. a :v Y  os 
i-ripti*çs.e Smproantesapréçritâdpa;e 	"4 	

'.4 

Y' 	•4. 	• 	
.4' 	 4/ 

1115 .2.11 Cdnvócer b demais fornecedoFes pra assegúr&&gua 
oportunidade de negociação  

n4. 	rtão, havnçí&4xito. nas .negotiaçõesÇo 
- 	 ' 	 4 

deverá,' pi1qcêier,  a revoação desta ta -de rejstro' 4e preços,-

/ adotando-as meçlidas cbivéis pa(a obtenção da cdnttatação -mais 
vantajosa.  

7 

qioco Des. António de Arruda-'Av,5HistorIador Rubens de-1hdoça, S/N"-Prça-dasSqde1rM 
'4 	---CEP. 78049-26 --Cu1bâ/MT -írçk:(65)36.17-3747 

-- 	 44 

-r 

'1 

1- 

-4-. 	 -' 	 - 	 .4- 	 4 

/ 	13Àt4. Aoi'dem d'é clsrficação t  doa fornecdore q  

aceitarem  rédLrzir, -seus preç1Qs aô valores d 	?nrçado 

oeryara 4a cÍasifrcaçaa-original: 

-, ,,13.5.- QUandp o )rçQ dç mercado tornar-se SUperio os preços 
.44 	'-4 	

' 	 ' 	j 
TegistÊadose-v;fornèdedor iião puder curnpri oáprypromiscY,-o btgão 

13 5 1 Libe1al o' fornecedor docompromisb assümido4/  taso -. 	4'/ 	 \_ 	'4 	' 	 - 

1 

.8 	
-'

•, 	

,8 

4S.7. 	O reitç&da'f5juíecçctor será èncéo'uatdo  

- 4-- 	4 
4. 

"44 
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-.Tribpnal de JustFa'do.sicido deMa10 Grosso 

Cobrdenadoria Administrativa 
) Depârtamenio Ádmini%ratfro 

- 
Gerpcia Setô'rial deliicitação 

- 	
'Telefone: (65)3617-3747 

- 	 e-mail: Iicibcaotjmf.jus.br  
7? 
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tríbUnaIJe Justiça' 
MATO GROSSO 
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AU DE *EGISTRO PREçOSN: Oii/ioag - CIA. 000530-16.20f9.8.11.000 
1'3.17. 1. D'escumØrihacondiçõe 	ata de registrp 'di' pçeços; 

13.7.2. Não retirar a n'ota 'de ehipénho ou jstrumnento 
equivalente 'ríp prazo estabelecido pela, Ad?ninitra'çã9, sem 
justifiçatíva' aceitáveI 

'Não aceitar :reduzir q seu 'peot registrado,, na 
hipótese deste se, 'tornar superior aqueles praticados nor 
mercado7oy 	 • 

¼ 	 11' 

,13'.7.4. Sofrér 'spnção 1 Scímini~tra~tiva cujo tefeito .torneró 
proibido de celebrar, contrptp adrhÍnitrativo, alcnçandô o 
órgãô gerendadorlê órg'ão'(s) partitiparfte(s). 

13.8. 	O cancelamento' de registr9s nas hipótees p,reis,t'as' nos 
Íterjs- 5.7.1', 5,7.2 e '5.2.4 serÀ -forrnalizdõor déspcho do qrgWq 
gerendadór, assegurado o cdntr,aditóriQe a afflplá defesa. 

13.9. 	O canceIarent&do iêgistr9 dç preços pôderá, ocorrer pôr 
fato superveniente; decorrente,-de caso fo,rtu!kõ' ou forca rhaior; qüe 
prejudique o cumprimento da 'ata, devidamente comprovados e 

Justificados: 
	 1 1 

1' 

i,9.1. -Por Êázãd-de ihteressë púbjic'o; ou 

192. 'A pedi 'do'dp f&riecédbr.. 

¼ 	 / 

. iit. CONDIÇÕSGÉRAIS' 

14.1, 	A 	ondiçõés' gerais -dó, fo'rnecilmehto1 tais-como ás prazos 
páça entrea 	récebimentô do - objeto, as obrigações da 
Àdmihis&ação. ç do fdrnecedo,'r registrado, pef'talTdãdds e' demais 
condições do ajuste, encontaçn:se definidos no'terryo de Refe'rência, 
ANE'XO AO EDITAL. 	' 

14.2.' É yedad,o efetúak'aCrésciiiios nos quaititatJvos4ikados nesta'
.ata de regisfro tti -preços, inclusive & áçréScimo de que trat' o- § 1Ó 
dõart. '65 da Lei n° 8.666193 

14.3. 	A ata de realização dasésso'púli 	do- pregão, corjtendo.a 
relação dos licjtantes que aceitarem cotar os beps ou serviços,-COm 

- preços iguais ao dotiitantê 	 Elo o c& 	 S tamê, será anaØa a 
estaS At de Registrd'd,e- Preços,- nos termos do art. li, 40 do 

,,Decreto n.. 	de',2014. A 'ata de reliza,ção a sessão pública do 
preão,or)tendo'a relação,dos*licitantes que aceitarem cotar o§ bens 
pu serviços. ÇÕrT'Í p~eçoÉ ,i,guais ao a licitante vencedor do ,certame; 

¼, 

A 

Bloco Des.'Antónlo de Arruda - Av. Historiador Rubêns de Mendànça, S/N - Praça das Bandeiras 

1 	 CEP.: 7A049-926 - cuIabá Nt - Tel. : L65)361'r 7& 



Tribunaldelustiça 

MATÔflO~~O 

Á-. 

» 
N4bó no[ da Justiça. do Etádç¼ te Mcifp Qosso 

o'o , 	 CrdehdoriaMrn½ísÚativa 

Departamento A4minrstativo — Ge?ênçia'SetoriI dç Licitação 
Telefone: (65)3-i71 

&maiI; rcitacao@tjmt.ju;.br,  
4 

4 

4 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 011/2b19 	IA.%005370-16.b14.8.1:1.0000 

"f sernxada este Ata de Registro 	Pretos, nos termos do r' 

°do Debreto n 	8.çfé 4O1 .11r 4 	 7 	 7- 

4:4: 	4 cprràpdência êpedda pelas jrt 	sighdtárs 

'-deveFão mbnionar o numero 1deste insrumelto e o assunto 
:específicb da correspôêrtiã. 	

' 	 • 

- 

145 	As comnicaç6es feitas 	oj-gão gérenciador4 dev!r'ão ser 

endereçadas ao TRIBUNAL DÊ, JUSTIÇA, QO STÀDO DE MATO' 

GROSSO 	DE?AR'TAMENTÕ 1ADMJNISTRATIVOÔIVISAÔ tE 
COMPRAS -, ANE(O A'DMfl'llStRATIVG DE$EMBARGAAOR 4NTON4IO 
DE ,ARRLiDAA\/. 	 S/Nj 

-CÚÍABÁ - MT tÊP78.b44:g26: 	-. 

' 
14.6. 	yentuâis mydapças 'de lepdereço o orgp derente ou dos 

,Çfprijécedes. déxerq 	r '-camunkadas, port. 'escrito ào órgâb 
gerenciadon., 	 r 
14 7 	Tod9 ipflrumdntô de procuração deverp constar firma 
recorrncida da mandante, çiosterrpos dó artigo 654,ara9rafo 2o, / 

dp C160i90 CivitBratUéird. 
 

- 	 - 	 - 

i Tt 

1- 

. Ï4,4 -. Ofórnedor 	 cçf as 

obAgaçõés por Ie ass1mrda,com 'i:çda as condições de habilitação e 
quaIificaço exiidasnà licitação e a cumbrir fJeImente as CIaus41as 
ora''avençada, btm como cqm s porrnasrev1s'a& na Lei fi -, 

8 666/9 e legi1ação 1cofiipjementar, durahte a Qgêncià dstaAta de 
Registrodereçps y 	

1 	 -, 

9 	,Os tasog ,9misàos que não (uL!aIDassem a cornØetência do 
Fiscal da ARP serãbjepoNidos erp reupiões formai realizadas entre 'o 
FiscI, 1 t iFtnneCdor ou seu 9roctiradore a4 qu'er1 interetsar, 
Iavrncfq-se ao final' da rétjnião ata' círcunstanÇiqda assinada" por 
bdo os pres1entês qtie devera sr juntada aos autos e ehcarrinhada 
pat- p ci~ncia 0,a,Qrdíenácfbr de1Despesas, ' 

, 
t. -DA'PUBLICAÇAO- 

L 	OExtPato cea Ata 'será publicàdonp biarib Oficíal do 
stad9 de 	o' MatGrosso, çonforr\iê çirsposto-no artwo 61q 'aragraTo 

'único, da Lei n 8 666)19g3 edvu!ad no sitçdoTJMT 
16V -DáFØWO  
• 161 	Fica eleito 6. ËorD da GomarçqÇde

- 
Cuiab

,
,Etado'dçMato- 

Gr9sq paraç ;dirimfl qUai'qL 	cntçovJsis- oriunda deste' 
instrymçnto renynctsndo-se qLraIqJer, ouVo , 

X§.2. 	E'ssim, pafà firyneia e ya»tadè do pa&uadq, tprese( 
Ata de, egisfro de P/eços ØtConrato foiyadoeruds1 (du 

,Bloco Des. AAtóhio de Arruda Av. Historlador.Ruber1s e Mehdcnça,-S/N,; Praçda Bn '- 	 - 

78049-926,- CuIab4jIT-Tei.(6) 361-37Ø7 

4 

1 	- 

e 

- 	
L 	 / 

"VI 

c 	- 	 •C, 	t. 	Ck 
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1 

Desembargador CARLOS ALB :iA, 
prSidentedo TRIBUNAL DE J 

CqNtRATANtE 

"1 

A ROCHA 
STIA 

r 
RODRIGUES DOS SANTOS',, GESTORA VA-ARP 1 MARIA 

/ NOME': 
RG: 
c pi:>. jo,4 -~3/3qJ 

2JÓILSON 
.1 

RGrO).5C2 
CPF: 20Lí 

t9 RIM -F'AL DA ÀÉW  

'1 

4S'CIMENtO FISCAL SUBSTITUTO 

'1 

.3, ELTETE'ÀN 
NOME:, 

RG:6OQO.Q tMt 
CPF: 4%eba,o6f 

à 
	

-t 

- -7 

Tribunal ddustiça7dõ EstEido 1 de N\,ato Grôsso2 
Cbordénadoria Admibisfrativa 

Departamento Administrativo - Gerência Setorial 'dé licitaç56 
Telefone: (65)317-3'747 

é-maiJ: Iicitacao@tjmtjus.br  
4 

TJ/MT - 

'rlibunayeuustiça 
MATO GRQ 50 

Eis. 

 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 011/20í9/- tIA., OOO537O-i6.2O '.8.41.0000 

/ 	 vias de igefal "teor, qué, depçis de [ido, e 	acjo em o'rd4fn, ,Vai 
assinado'peloS contraentes e1 por duas tes't; 	nhas. 

1 	
, 	 1 

'úiabá-MT, 30 de janeiro de,' 	
'. 

      

     

     

DE 	 • RIÓ BRANCÕ LTD,A. 
ARILÚ DE -FÁTIMA CASTRO 	BORBA 
fsSp/pRopF N 2'53.3'9o.449,-04 
FORNECEDOR 

DISTRIBUI 

RGN°. 

RA 
Sra. 

89 

  

/ 

  

/ 

1 

4 

Teste nu dha 

Blocd DesAntónlo d Arrud - Av, HItorldor Rubens,d Mendonça7 S/N,- Pyaça d'as Bandeiras 
CEP.: ,7,5049-926 -'cuiabá - MT- .têh: (65)3617-a747 
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