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O EStADO, D ,MÁTO 'GROSSO, por intermedio do PODER 
UDICIARtOITRI8UNA »E )JSTIAJ  CNPJ ii. Q3.535606/060-1 

'comjeatirsos propros (Fbnte'iOO), ou do I!UND'Õ,DtAPOIÓ AO 
JUDICIÁRIÓ1ÇFUNAJURIS, -CNPJ soB' o C  Q 4 '72837/00019 (Fonte 
240), sediado no 'Palácio da iustia, Centço' Politito Admirjitrativo, em 
Cu;aba/Mt, CEP 7è'.0"4'§-b26, sediados npCentro Politicb-AdministratrQo em 
Cuiabá-MT, CEP 78 Q49 -926 nesta cap)tal, neste ato  yeresentado pelo 
Presidente deste SodaIicio Exmo, $r -DeserT3balzgador CARLOS ÀLBERTO 
ALVES DA ROCHA,$rasileiro,  Casado, pórtádor daCartei?a e Ide'picfaçie 
ri. 7.38.Ú851:S5P/SPe do.ÇF sob o n:91Z075.878-4'dor4vt 
denôminado ORGÃO GEËENÇIADO& e'de u otro !adó a emprea EFILO 

» GI$SS EQUIPAMENTO ECÓZINHA EIELX-EPP»instrita fio CNPJ sob, 
n 08 775 07-5/0001--56 e Inscrição Estadual n 635 48 2E7 '1'17; com 
sede na Rã Jose Versplaro n0111- Bloco B, sIa 1005, bairro Cntro, São 
Benar'do dQ Campos/SP, LEP- 09.66-970, Caixa PostaL 5042, dãrayant 
dsi1ónap, 'FORNECEDOR 

	

, •.r1e 	'representado. pelo' 5r -: ALEX 
1 à,

-MOScADQ Brasileiro,1;casado,, gerente)- Portadoç  da- -Carteira'de 
-Identidade ri 211.3.38.318-4' SSP/P edo CPF,sobrn 251  47 ooq-iá, 
considerando o julgamehto do Pregão Eletrônica n 03/2019 (CIA 0000682- 
11 2019 8 11 0000), RESOLVEMregstrar'os preços d 	rtiprea rndicac 
e qualificadaie,ta-ATA,d - acordo com 'a ôlSssificaÇãcpor'-ela alcançada e. 
na 	uantidade cotada, atfldendo as- -condições. previas nó, 	dp 
Pregãa Eletfônico' n 03/2019, bem4  como noA TerrliÔ d Referêhcia rr.  
Ó1/2019-DCP-DMP,iujeitando-seas partes  aq normas constantes na 	k ei 
h° 8 666/1993p no DecretQ n° 7 892/2013, e em conforftudle com as 

11  

dispoiç6és a egurr 	 É 

1 £ "DO-OBJETO 	,í 	- 	 - 

-ti.-, A -prSenttafernpdr objeto qREGTRÕ b PREÇO, para 
qi1 asiço de beps émanentes ÉREZERICAMARA FRIA 6 

PORTAS EM AÇO INOX J ESCOVADO' áJSl -430, Øata o, 
funciçnamento do Resta'urante do Tribtmal de Jujça d,p EtadQ do 

- Mato Grossdconforme especjficaçõestroldas .po Anexo 	- 
- 	rerrçio deRefe?êriçr -n. 1/2049/pdp2Df.IP. 	 - 

- 	 1 	 ' 

12 	Indepëndêntemente de trscriç5o, ihteraynesta  Ata o Edital 
do Prego -Eletrôqt í-, 03Y2019,'  q termo de Referência n 
0f/2019/DÇP)Mpe,apØôsta vepcedbEï',  

-e 

1 

4 

4- 

- 
1 	 • 	 -4- 

9; 
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• Coordenadoria Administrativa 

/ 	Departarnentq Administrativo - Geiência5etorial 'déj.icitação 
-Têlefone: (65)3617-3747 

.1 e-mail: llcitacao@tjmtdus.br  -- 

ATkDE-REGISTRO PREÇOS N. 2412019 —CIA 0019036-84.2019.8.11.0000 
2. DOS PREÇOS, ESPÇIFICAÇQÈSEQUNTITATIV[OS 

2.1. 	n1prea vencedoFá: 

Tribunaldé Justiça 
MATO GROSSO 

TJ/MT 

Fis. 	 

Empr6a ESTtLO GLASS EQUIPAM ENTOSE COZINIFA EIRELIEPP 
CNPJ: 0'13.775.075/0001-56 	INSCRIÇÃO Ç$TÁQUAL.&35.548.2631.7\ 
Endeteço: Ruá José Vérsoiaró n1111- BIocoB. sala I'Q05, Bairro': Centro 
Endereço pará correspondência: Caixa postal' 5042 CEP: 09.636-9,70  
Cidade -  Sâb BernâLdo do Qmpos/SP7  CEP: O963-9-Z0 	- 
Telefone; (k1) 3198:8444 	E-,MAIL 1icitacaoIf©etiIoglass.cqr.br  
Nome do Représeante Legal: ALEX,MOSCDO' 

- RGN°.':' 2-I38.18-4 	órgão Ex»edidorÇSS P/S 
cPP: 254:475.008-18 	 . 

2.2. 	Opeço 	 quantidade, 
forne4cedor (es) e as demais condições ofertadas na (a) proposta (s) 
são asques,eguèri 

e- 
ESTILO,GLASSEQUPAMENTQSLCOZINHA EIRELIEPP 

CNRJ. 08 775 o75/000L-56 

Iterti Déstrição' - Valor Valor 
» Marta -' 

Lf Quat. Unitâçid Total 
Modejo 

,R$ 

FREEZER/CAMARA FRIA, 6 PORTAEM  
AÇO INÓX-ESCOVADO AïI43d '- 

ITEM1  COM. EXCLUSIVIDADE 	PARA  
i-MEfrEPP 

DIMENSÕES, EXTERNAS 	APRO,XIMADAS: -' 
21op(L)x7oO(P)X250MM(A) 	Obs. 	O  
fornécedor deveá éfetúar as medidas do 

/ 

-. EVI 
a 

- 
- 	R$ 

local onde será efetuada a instaaç5cf d,Õ 
produto ah,edefabricar, para-verificar a 
€xafa dirhens6dofreezerjdríiara'fria(á 

\Q5 quepoderá sofrer variáção para mais ou moa. 01 

- para Menos,  de acordo com ;o ipçal e a 
altura 	a 	ser 	insíalado 	no 	devendo- 
ultrapssar SOOmm.  

Êspecial 
- 

20.000,00 20.000,00 

Fçeezer 	e 	Câmara 	fria 	de 	06 	portas, 
fabicadõs 	em, 	açb 	inox 	escovado 	-. - 
A151430. 	t 

03 	portás 	inferiorés 	serão 
- 

r 
- 	utiii2adas 	corno 	freezer 

deverá 	atingr 	/uma 
temperatura média nega$iva de 
até -20C°: 

/ 

- 

4Ç 

-e 

/  
Bloco Des. António de/.rrtda - Av. HlstorladRr Rubens-de Mendonça, S/N - Praça da Bandeiras 

CEP.: 7049-926 -ijiabá - MT -,Tel.: (65) 3617-3747. 
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Tribund de JJsflçcrd stcfdté Mato Qfosso 
ijç4P4j 	4. 	 Soordenaøoria 4dinis m'rativa 

	

1 	pepárdnien' 4to AdministraFo —'Gerêpcia1etpriát de licitação"44 

Tr!bun'al çle Justiça 	
4'Telqfone (65)3617 3747 

MATO GROSSO 	
", 	

eriaiI iicitacad@tjrntjus)r 

-44 
4- 

44 

4-) 

BIqco Desr António de Arruda'7- 4..çflistàrlà'dor Rubens de'F4ndonç 5/N -;Praça das Baneiras 
/ cEp.' 7800126-'  C0iaá — 4T -Ti.: j65) 3617-3747 	' 

' 

e 

& 

7". 

• 93 	portas 4'suprioFes 	serão 
utili±adãs- para' câMara fria-e  
d'eyeratingireie00C a 150C.'  

O revestimento dá carara iria e 'freezer  

" 

4'  

C 

x 

14 

-"4- 

Mediaas 	das 	'7 Potts!-de 4  

qualidèdt supedoç.'  

c06rç com tás 	refrigerante 4"m>  estada  

As 'nratelekasexoositdrp 'deveràa ser  
em 	aço 	Áriox 	rioado,;, -cóm 	,dmvmorias  

PóMi&ia míáima do'Motor d&0,5 CV de 
 

para 64reézer-'e a'câmàra''ffid. com  

4 

- 

" 

-' 

., 

'4  

'7  

- 

4 

.4 

/ 

t 

'1 

sk 

/ 

44 
:4444 

' 

« 

' 

— 

— 

- 

4  

/ 

'br 

7 

deverá" 	er 	construicJos 	coiii 	pairieis  

,isotérmico, 	dorp 	núcleo em 96Íiuretan 
Expandido — PUR oU PoIietireno Expapdi,do 
— EPS,cQm espesur&1e'-nowinirto 7Omm 
os: painets 	.,jsotçrmicos 	deverão ,. ser 

4r&vçstiaos em chá paaço, mcx ÂIs43o 

anroxim3rndanente 60(A)0O(L)mm  

P?rtaâcfe(erão ser'em ao ind&escoQado 

4'dobra'd7 ,ça"d'e 

'4d, com,'p,wçadores em-aço mcx. 4's pqr±as 
devera—o ser distribuídas de forjma- eficie'te 
de modo a 	aprbvçita'-cao maxü'nd as 
medidas 	'ari'iadêscrit'as'f' 	 4 

,Cada' pártat deÇ'er' 	ser 'èfixadá: êom 
'7 	

,rÇo  
4 	 - 	4 	 ( 

minim4o duas»obradiçksCem açô carbogo  

ca'm pintura epoxi n,a cor'preta,  du odra 

O sistena de veçiação será por gateta? 
7tomtorte força de comkr&ssão e traço por'  
nèrcia7-magnética'èsôdôjfflã. 	- 
Aquecimento-'no p'crjal,por mei6kle tubo d' 

 

lrquidoparaevitarunmda'd& 	e 

ajustaveis 	para 	iferentes 	tipos 	de4  
prouto,, çaM no mmrijm+io três pratdleiras 

-220v  
.4 

ISotência 	n
. 
 uni

/
ma 	do 	Motor epara 	o  

!reezer 10 C'\1de 220v 
Páineis-' de 	C0n1í'*le 	indeoendéntes  

sepsor 	e 	&1cropçqessdor 	digital 	que 
possibilita 	dtomatizaç 4todas es funões  
,com 	vispr 	'e 	disbçsitivo 	de' 	larjtie 
(Tçmperatura, degelo' ,'il»mfnção e motor 
ou co'mprssor.' 	4- 

Apresentar, Certificado de eonformidad 
com -a Norma tf'ABNT4NR< 5601 2011 

7-'  

4' 

7 (4 
.4 

-4 

á 
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RO PREÇOS N. 24/2019 - CIA. 0019036-84.2019.8.11.0000 
I~Apresentar 	laudb, .certificaão 	ou 	outro 
documento queX±omprove S fabríaçâo en - 

confórmtdade com ás Normas da.ABFST NBR 
13.971:2014; 	AN1 	NBR 	15S76:2011;' 
ABNI NBR ISO 2395j-.2009'- eficiência 

.energétiÇa. 	/ 	 -t 
k 

J 

MODELO REFERENCIA: .- 

r 

vM 

Ion 

Garantia de,:rio mínimo, 12 (tioze) - 

meses para o refriáerador e 364(trinta , 

e4seis) meses para a estrutura em 'aço 
-iflox 

• -. 

	

3. DOTA~ 0aÇAMENT4Rx 	4/ 
	 4-- 

	

3.1. 	Ar ,despesas decorrehEes .desta - cçraratação- estq 

programadas eh] dotação orçamentaria própria, prevista no orçamento 
do Tribunal de justiça do Etado,-de Mato Grõssb, para oexercício de 

2n1 9 na c4qssificaão abaixq: 

-4/ 

Çestâd/Unidade:UG 000-Z - 2° Grau 
fonte: 240 	 - 

Prográrna dê TrabaIo:03'6 -Apoio Admirjistrato 
Elemento de Qespèsa(.4.9Q.52.i.f. 
Projeto/Atividade/Operação EspciI:.. 2007 - Maríptenção de 

ServçÓs Ãdministr,ativos Gerais 
'4 	 - 	 • 	 -. 

	

32. 	No(s) exercício(s) seguihtes),' éórréro à- c6htà dos, recursos 
próprios para atender às' dçsp,êSàí d mesma riatúceza,, cuja alocação 

-4 

2 

-Bloco Dei. Aitónlo de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N Praça das Bandeiras 
CEP.: 78O49-926 - Cuiabá - r-IT - TeC(65) 3617-3747, 

 



Tibính'íLieJàtiça, 

TJ/MT 

.4 
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'será ?eiifa no Iníció dçj  cada exerci cio fihance!4ro - 

4.VAL*DADEDAATA 
•S 

4:.1. 	A validade dàAta de Registro, de Pr,eçossera4d  1, méses, 

parti'r 8qda assinatura,, não poderiJo ser prorrogad 	 4. 

	

- 	- • 	A 

'5. DA AÕESÃO:À.AtÀbEREÕItRODE PREÇOS' 
1 	 - 

5 1, 	Est4.a Ata de- Registrot1e Preç9s, dbsdë 4. qtie pre 'iarnebte 
/ 	 rL 

-ç 

/ 	4 

-• 	entidades da'Atrriiristrãção 

-¼ 

•1 

5.2. 	Qs órgds'6u en'iades 4ntéfessdds' np' utilizaço cia Atâ dç 

Registro qe Preçds -deção encaminhar 4stlicitaçãp 4prev,ià ab Órgão 

gerenciador/Dqpar±amento Administrativo - 
S.3., 	A Utilização desta Ata por outro órgão pu'entidde fica 
çondicioriada aos4  segçiiids pressupstos 	' 

'a) Não-cbthrometiçnento da cacidade operacional do fornecedor 
b) Artuênciáexprçsa,q foçriecédoF. 	 , 
c) Não excedr 190 (cehi or cenço) dos eiurjtitativosdos itens 'ou 

1otës4dins'tíumen,to- cdnyotatórip. 	 e 
'4 	•' 	 . 

5.4. 	O uantitativo decorrente das adesões- a, ata de registrÕ de preços 	r. 

Pão podera exceder, na totalidade, ao quíntuplo do qiantitatiip dç/ 
cada item registrádo ria ata de registro dé, reço' pata q  orgão 
gererjciç1oç e orgãos paciant, indeØendente dbnum'ero de orgã9s . 
nãqacticipante qu derkem 	 -; 	

-t 
--- 

	

7 	 -( 
.'- 

- C. FISCÃLIZAÇAQ 	41 	 . 

	

1,1, 	
•!- 

" 6 1 	A fipdalizqção sedara pera servidor'Analista Oudicrario JCLAINLLTON 

AGUIÁ' ftEIT ÇMaricula d  25â), ,e como'1  fiscal .sàbstitut6, servidor 
REIrALp(?'MARrIrJsfrEIXEÏfl tMatrcila à847), Chefe da bivisãp..dr 
Controle Patrimonial.  

.4. 	
2 

	 • 

7 CONDIÇÔES DE 	N GARAT74 E/OU 'AsrsTÊNcIAr1jcNIcA,Do, 
OBJETO 	 4 	

»-' •' 	 - 
7.,L. 	Fptrgàr os certificaçlps.'de arpntiaJunamente com às obJetos)para' 

os prddutos qu assim o etgitem 
7.,25 A assistência tecnica quando, nqcdssaria, !ar-sq-á no local 'onde" 'f 

èstivev instaladq 	a1frl o equiento, se? o 	sp de reohsatilidade do licitânte 
contratado a sua- rettrada-a depluço nps respectivos locais agq hja," 
necessidade do conserto 	 & fora aõ loçal, d'arrendo a suas ëxperisas'b 

, 	.-s. 	 7 
/ 	trarisØo'fle. 	 / 	

- 	 a'', 	- 

k 	- 

4- 

"4 

Bloco Des. António de,JArruda Av. HistoriadojR{ibens deMendónça, /N ',raça  das andeiras 
CEP 78049-92C- C11Ia15ã4t - TeL; (65) 3617-3747 

- 	 / 	,e-• 	r ''t ;_ ' 	-' 

o 



TdbudÍdeUúst(-a,do Estado de Mato Grosso 	
TJ/MT 

Co'Órdenadoria Adrdnistrativa 

Déparsamento Administrativo  Gerência e'tirial 'de Licitação 
/ 	- 

 
Telefone: (65)36'f7-370 

- 	8-mau: Iicitacao@tjrhtjus  br 

Fis.__________ - 	 , 	Tribu&al de Justiça 
- 	MAf0GR0SS9 

«rA DE REGISTRO PREÇOS N. 24/2019 CIA. 0019036-84.201913.11.0000 

7.3. 	Informar a retiradp do 'çateriàl objeto d çassJstêntia técnica: ao 
Fiscal e ao Departmehto d&Material é Patrjmonio - DMP. 

7.4. 	Durantè o prazo de garan$à dos materiais, 12jdoze) meses para o 
item 05 parte elétriça)(e ,de 36 (trintae seis) meses para  os i'tern 5 

(inox) - o Fornecedor bú,  sQa' Assistência 'Técnica- credenciada restará 
os serviços' dê assistência' técnica pos equipa'Mentos adquiridos, com 
ajustes,:. reparos necess.áriçs, e manutenção 'corretivá dos respectivos 

equipamentos, cujas despêtas cor4rerãp pôr su&cpnta; 
7.5.' Coiistatada a Ínecessidade de substitu,iç'ãó dp equipament,o 

defçituosoço fornecedor terá 'o prazo de 05 (-cjrico) dias para a retjrada 

7.6. Apó's 	 q 	( material    dfeifuoSo 

'providenciar atjoca, no praode 1&(quinzeai 	

, 

7.7. 	A contratada fica bbrigada - di,irante à período de garantie erh- casot 

de necessidade de subsituiçode prddutos -e/oucornØoríente que não 

,mais existam rd mercado, ou que,  esteja m'fot de linha de fabricàçãõ 
em razão dç evolução tecnológica ou. que, por qualquer outro motivo, o 
fabricante riãd mais 'o produza ,.a procédr à substituição ppr Ørodutõs 
e/ou,componentes tecnologicamênte equivalentes ou superiores. 

7.8. 	A substituição de uni produt'ô/equipamento, rrdk ,casos referidos 
dama, estará condicionada a aütorização do Presidente dó Tribunal de' 

• Justiça.  

7.9. 	Em caso. de dãrrWicáção' estrutural (;parede, ports, ëarçada,etc) )  

durante a entrega de materiais, de resonabilidade do contratádo a / 
integral repárãço. d ljmpéza-do-iocal onde fora entregue. 

7' 

8. DKAMOSTRÁ' - 	 -; 

8.1. 	Será exijida amostra' das iterísconstantes noanexo.I, 'cujo prazo 

rnáxim parè o"envio será de 
O5 

 (dÀcó) dias ~IS,e de 10 (dez) 

dás úteispata o-reebimentdpéio DMP', contados 'a partir da solicitação 

feita pelb pregoeiro,,. objetivando a ,av ali 'aão do atendimento das 

epëifiçaçõés t4cnicas anto..pel&áreâsblicitante, quantãpeforisc&do 
Cdnfrtb, a fim de verificar as caracteística db marjal, sb'pèna de 

desclassificação db licitante; 
8.2 	-'P&a às ians 01, OZ OÉ 'S 07, caso 'ej9m ofertadas ,as 

marcas/rtodelQ referência não serão solicitadas amostras,' devendo o 
lídtante'afresentàro laudos e/ou certificads exigidos juntamente com 
os documentos habilitatorio's. Poderão ser exigidas, as \amostras caso 

oferteni outro -modélo' 'équivàlente/'afim -de verificar, se atendem 

integràlmenteas descões. 
8.3. 	'Caso haja a-»soHcftaço do Pr'çgoç[ro, o iicitànj:é prÕvisorirnente 

classificado'em primeiro lugar deierSapresent$r amostras para os itens, 

Bloco Des. António de Arrud,- Àv.klitoriador Rbbensde Mendonça S/N ;Praça das Bapcieiras 
CEP.: 78049-926- Cuiabá - MT - Tel.: (65)36173747 

/ 

4 

/ 
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t Tribunal de Jusfrça dobtpdb deMato Grcisso 
..Cdorderiadori Admirii'strativa; - 

Departamento Administrativo -'- GerênciSei'Óri& de Licitação 
TribuiaI de Justiça 	 t 	 , 	Telefotie (65)3617 374 

'MATO GROSSO 	 ,,, 	 , 	e mau iuitacaotjrntjGs 

/ ATA- D9 R, 9ISTRO, PREÇOS N. 24/2019- CIA. 0019O36-8.2O9.qJi.0,000'1 ' 

objetiVndo'd 'àbnf'rçlnto dõs' matériis cota4dps, com, as taracterísticas,,.,. 
3. 	 .4, 	

'*' 	
.2114. 

estabelécidas no Anexo 1 - specificaç6es Tecnicas, a sremen\Ilada. t 

	

ate 05' (C;15co) djís, em locaí irldicad6 pelo .Pregoeiro ou o, 	ç 
'resøopsável pel, éa soiíçitarje, cópi'agn'dàmdnt&d.d.ta étÕçà'tid'i 
dé-êntregrSo períddo das 8h àtl2hs e das ±4 às 18h. 	 . 

é 4 ) A arrtostra,deveçaetâr devidamente 'tdentificada'corn o nqmç do' 
c 	 - 

licitante, çoqter,os resØectRios 'prospecto%,d manuais, s'e for c caso, Ë 
dispor-na embala gem cté infcrmaões qúanto'assiias caraçt&ístcas, 
tais como data defabricaçà 

1 11
oprazo de vã [idade, qyantiSde da produto, 

ua marc,numero ae r3eferência, c-odigb do'frpduto e rTlockio 
8.5 

	

	Os licitantes deverão colocar a disposição da Administração todas as 
condições índispehsáveis .à relizqço .de testes  e fornec?r' sem 'ônüs, 

_05 rrt'iiiu:ais'ímpresss em Iínguaportúgüésa, ncessárioso ëp'pe elt? •,j 

rnnUseiq;;uatidofor o caso 	1 - 

8 6 -O'ss cri€erip radotad& pa' anaIie é poste 	aproVação das 

amost?M são , 	 ..- 

 

• 'analise deçoqformidadecom as espepficações do Ane(q 1 do termo de 

,referência;, 	 ' 

• aqaíise de qualidç1e de' materiais ~imilares utilizados para fabncação 
.4 	't 	4 

dosprbd.utos; . 	 , 
, 

analise de acaba?nento Às amostras devêrãn apreseptar aparência 

hornoêpé'a, tom superlícieg Jisés, serr riscos ou..bolhas 	" 

8.7' - As amosfra&serão analisadas-- pel area solicitante, que ;emitira 

parecer acerca da conforrnid,de com as 'exigências deste Termq de 
R
- 

efere 
,.,, 

nct 
. 

a.

.4 	 .. 	 4. 

8.8. A não ApPesentaçao ou epPoVçãotda amostra desclassifica o 
«tlicijante.  

- 	
, 	 .. 	 ,' 

8.9 	E facultadQ aos deaig' licitantes o direítd decornpanhaçtodosos 
procedimentos 'reli atiVos a ent,rega e ins5eção,a amostras 

,8.,10'.  Para a presen.e contrat4aço, enterjd.-se"o 'termo mastra cpmo 
sendà,.-..uhi xérppIar' coFnpletd de bens constantes 'deste Termo 'de  
Referência, -çonstruido 	materiais novos .eguindo eatamente as 
espcificações çons'tants o presente Termo d Ref'er 	n'ência, co o 
objetivo 'deser- anliado quantoa tonforrniçlade 7tom 	q, tem 
espê 	';  

3 8 11 Os protótipos poderão ser ,rpanuseadàs, demonta&4 è,veríficados 
'deta1hadtrifrt'e:rdtcflnapdo a'opçiipondnri9 af'adoqU s-encontrar 
apos à verificação por parte' dd Èisçal 'dós autos, sem ônus para o 
Contratante,, 0a(a4, comprov4$o do atei)dir\ier*Ó ldps epecif(cações 
Déve-sel , garahtir cte a entrega' será tealizada 1 1ns - mesmas4 
c'açacteflsticas do que foi dispdjibilizado para anaIie, sebdo assïm, o 

	

.4 	 .4, 	
1 	• 	 .4 

.4. 

.-BIocoDetntópio de Arruda - Av;HistoriaddrRLuben$ detiendonça, S/N.- Pçaça as Randerras' 
CP.: 78Ü9-9.6 -,Cuiabá' - MT...-eIi;'(65),3617-3.7,47. 	 'e 
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'.4 
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protótipos devem reúnircondições de'verificaçã'de todos os elementos 
específicos ou de conjunto composto 	constituem os produtos 
- 	 1, 
ofertados. 	 - 	 - 

8.12.,. Após a pnálisè das ¶tiostras o arre'matarjteTterá  o-prazo de 10 (dez) 
dia,s para a -retjrada dprÓdutQ;. coitados da hbtificação 'qfdúada pelo 

' Prgoeiro, e, após è ',preclusão do przÕ, a, prjidstfa será 'considerada 
• como doação do licftante arrematante. 

Õ. PRAZO DE EXECUÇÃO 
9'.1'. 	A çptregã' dos imateriais que não necessitam 'de intaTação devera' 

ocorrer no prazo de até 20(VINTE) duas-aos o,recebimento 'da 'Nota 
• de Empenho.  
.9.2. 'Osmàteriais que nêdessífam,de insta ão terão prazo total de30 

(trint) dias 'eritrê a enr}ega-e.a respectiya Ørésação 10 serviço. 
10. 	DA ENTREGA/PRESTA,ÇAO DO SERVIÇO 	

/ 1 
10.1. Os materiais deverão' Éer entregues ãd 1R11UNAL,DE JUSTIÇA DO 

''ESTADO DO MATO GROSSO)ocalizado ho Citro'  Políticõ 
Administrativo/Rua C, '/r -'Cúiadá'/MT CEP 78049-9,26 no período 
das 8h às 12h1s e das, 14 às 18h; O gendrïn6 deverá serfeitç com 
o. Fical dq contrato cujp prêsença é. ndispeflsáveIK  sob, pepa'de não 
recebimêuitQdos materiais; 	

- 

1.2. Aeçitega provisória será para' eféito de vêifação d 
cánfprmidade do produto,•e nós,casos de estarem danificados ou com 
a embalagem Viplada, o fiscal do contrato poderá susp,er'id'er o' 
recebim,erito e, devolver os prodútos de imediato. 

À 

10.3. G licitante' vencedor deverá apreséntrNota Fiscal Eletrôr'iica - 
DANFE (de acqrçlo om1eislaçãà,da'SEFft.Z'MT), e déverá estar 

/ 	acompan'hadá das Certides de FGTS,rNss,e Certidões Negativas de,, 
Débitos: FederalËstadãàl, t'unicipal e junto a Jutiçà Trababisra, 	- 
dntrd do prazo de vlidadeónde serão conferidos e ecebidoS. 

10.4. O documwito,fiscal deverá obrigatoriamehte córitet a 
especificações dos objetos éntrgué'constançJo'â marca de da únj 
deles e respectivos -n3imeros de séries. Si campo complementar na 
Nota F,iscaI,'deverá ser informado q.númei-o, de Nota deEnipeno, 
Códio/ Nóme do BancoÇ Código da Agricià,, Conta -CÓrrenté-
para çlepósitp-do pagameptà em no»le dai contrátadá  e nome do 
Fiscal do Contrato; 	 s 

10.5. Casp selam  os maeçiaisdo anexo Í dividdos em 02 empenhos, a 
serem enviados para o 10  grau/instância' e 20 grau/in,stânda. enviar 
uma pota fiscal respec€ivqmente p'ra:çad;empenhb, sob pena de não 
recebimento do,materiai ou o ancelan1ento'da nota,fcal, cujos 

,Bloco Des.-Antônio de Arruclk - Av. Historiador Rubens qe Nlendonça,.S/N - Prata da Bandeiras 
CEP.: 8049-½6 - Cuiabá,- MT -TeI.:(65) 3617-3747 
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custos estarão a'tcargo doiçrnece4orf 	 -: 

16. 'Em casoS e ;rnuaah; de endereço dénrea será ihforràdb 
antec'ipadaménte, junto à empenho 6u no ato' 	agerídamento da 

.qh&égsd'omateriais 	 --, 	

- 

10 7 , Não transfenr parã outtem, i4o todcf ou gm parte, os sèrviço 

èdritrâtádos sem 
10.8.. O transportes custo de &imen

1. 	 1
taç

)-

ao '/ p estadia dos materiais do anexp j 

" 	íserãcueads peIaContratàda; - 

10 9 Os serviçostde mànutenção realizado no 92 (dois) ,últimos mese 
- 	-e  

do przo de garantia total, terão. prazo\de 90 (nave'nt dias) de qarantia 

db;sçrviçs,sXados;  

115.10. Em caso de'subsútüição de mterias, os mesijás terão 	razp &e 
'grantia renovada integrálmente, a 'cqntar da -J3ta da "çntrega e 

/ 

4, 

1 

1_1'. MobpDEaEcEBIMÉNtôMcEtTE. 	 - 1 

11 1 Os rtiateriàis sero '9valiadds Forrt 4o escopo de verifidar sua ' 

çohformidade quantd<'a qualidade -ctéscrita, no presente' termo de 
'Refçrência, reservado a'ô 'Fiscaj dóCorijrato rejeitar, -no ,tódo tu em 
parte, a éntrega dos bens, caso\seja^vel-ifica4d alguma desconformid'ade 

técnica ou documeptal (nota fiscal p4enchj'da'enïdesatordo como 
Edita] -,C Ata, deRegistrode Preços)  

11.2. Quando do recebi,ri-reritb provisorio dos materiais empenhados, se 
- 	 A 

apos as deyidas verlflca?oô à equipê dp Departamento 4e Mterial è 
Patrimônio e-/oU fiscal d "contráto, contatar que-"o(s), item (S) não 

• ,, 	•,\ 

,a.tenqpern) s egepia. dotdital1 a contratada sera NdTFIbApApara 
realizar a retiça'da no przo maxirfo de48 h-ças ou a dependet da 
quantrd'de a ser &iregde 'os mafenais ner-FF será cx recebidos Apos esse 
prazo, fo -TribUnal -dè Justiç não- se responabHizqÇá pèla güárda e- 
uaisquer qdtros-éndàrgbs;prov4iientes de cabos &tuitos,. ou força' 

- 	
- 	 b- ml9r. 

11.3. -Os rnateriajs serap reêndgs, confqme.osrtigos Z3,a 7-6-da Lei n. 
81666/9' ,4aseguintefdrma: 	 - 

11 3 1 PROVISOIAMtNTE;yi4 ato da ftnf rega cio dbjeto, para 
efeito de peste rior verificação Ua çorlforrrjidadè do pyodkito1 
com asespecificações constantes 

 
dó Trmp de Referência, ' 

11.3.2 dÉIINIT4VAMENTE,. ajjó a'-veríficçãq d - uantidade 
exigida neste TermQ dé Rferêdcia, et11 ae d (çincp)'dTas 

5 	 p - 	 -- 	- 	- 

úteisapos o rcebirnento provForio-Çprazo te se o4 material 

r
5. 

e5ti 	em conformidade- corr o Eitaj podendo ser,
41 	

i
nlaiora 

depender d uantidabë õtrneteriat aseremêntrequéá'oa- - 	 1 	 4 	 4 

) 	 4.1 

44 	 --- 

a- 

Bloc-DesAntóhio de-Açruda - 	HistorIador Ruberjs dé Mendonça, S(N -'Praça das Bandeiras 
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ATA DE REGISTRO PREÇOSN. 24/201,9.- ciX. 0019036-84.2019.8.114000 
néçessidad auxílio técnicb),, mediante áreto,'ná hota .fisdal; 
-após domØrovda- 	adçquàç 	ao érriios c'ontatuais e 
desde que,não se. verifiquem defeitos-ou ftnerfçiões. 

11.4. À entrega de riiaterjat cqn 'Nota Fiscal de valor acima de R$ 
,176:000,00 (perito ê setenta e,,  seis ?mil reais), deverãô- ser recebidos, 
pelo Fiscal e âcompanhpd&peia Comissâ9 Permanente de Rçcebimerito 

,de. Material, designada pelèsPrntarias n. 48/2013-c.ADM e 457/013- 
C.DM, atestándo. a'Nota Fisàa1em conjintÕ'cdnf d Fiscal-do Contrato.. 

12. MOÓODEPAGAMENTO 
12.1. O pagamento será efetuadb 'somente ,apó's.o ?,ceit'e dfinitivo do 

/ 

• euipmentos pelo Fiscal d contratô; 
12.2. .Nia -entrega ou quando os çtluiparrientos fdre,m levadQs para 

conferência no TJE1T, psmesrpos tlevfrâ9 estar acompanhados dá Nota 
Fiscal dé -ven'da!O dociiçnenta fi$cal devei -,á conter vespecificaçõé  dos 
objetos entregues, coritendoa marca e réspeçtivÓ números de série; 

12.3. -Apresentada á Nota Fiscal eletrônica dê Venda caberá ab Fiscal do 
Contratd 6DMP atestá-la, nos termos do Item MODO DE EI4TREGA 
EPRE5-TAÇÃQ DÓ. 'SERVIÇO,'eqcaminhaicioa ao pira,pagamento. 

13. DAS QURIGAÇÕES DO ÓRGAÓ GERENCIADQR È DO 
FÕRNECEDOR 	' - 

13:1. São obrigações do Órgão Gerencíador: 	 / 
13.1.1. Sol!cita t'empeQho dom$ériais em morfiénto opoduro 

conveniente deacord 	 necsária's; 

13.1$2. Rècebet e conferir os fateriais de ac9rdq com' as 
exigêhtias do Edita],;,.- 

13.1.3. 
dital;4-

13:1.?. Efetuar 'o pagamento ,erfi até 30 (trinta) dias após o 
çecebimêntd défipitiVo do bem ç se -estiver  devidamente 
instalado, ressalvando os casos em que por fálta de 

'condiçõés adequadas 4 contratada fiqyç imposibihtada de 
"- conJuir seus serviçoç 	 - 

13.1.4» Õ docuMento fiscal deverá SaHdevidafnente atesado 
e instru[do 'com a15 certidõeãde i-êúlar(dade fiscal eriti-egues 
ploliçtante vncedoç'; 

13.1.5. Disjoniblizar loc,al para recebimento e 'gtarda dos 

produtos; 
13.5. ,  São obrigações cio Fornecedor: 

1132.1. ¶ntregar os ,materiais do, 'ANEXO-I' do 'termo de 
referência, conforme descrio do 'Item MODO DE 
ENTREGA/PRESTAÃQDE SERVIÇO; 

.Bloco Des. Antónlb de Arrud,a -Mi. H@torladpr tbens de Mertdcnça S/N - Praça dás Bandeiras -, 
CEP.: 7g049926 i Cuiabá - NU TeL:-(65) 617-3747 

À, 

1 



'3 

'9.. 

A 

J 

4 

-4 

4 
1' 

/ 

.4 

'.4 

,deVe? ser formuIadô' (CJ.IiC eiitando: -, 

•1-» 
'1 

TiibIMl4eJtitiça 

MATo»GFosso 

Tkibunbl dê 
? 	Co&dênadoria Adninistrativa 

,'6'épá rtaníer~tofidntistraüvo -,-G erêiciaStbçidídé Cicfjtaãô 
- ?

1 	1 
teief6be:(5)3617*7 

-,e-mail: iiitaco@tjrnt.jús.6r  

-, 	 -. 	1 
> 
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132 2.. A'presrtar os rnatej-ias liçitados flQVOS eembaIados 

adequadamepte 	 & 

13.2.3., AprØsêntar declr.ação de iderleidadê pata, liCitar' ou -> 
cohtatarómá:"Admiistraço. PúJ7lc, .déettdo ,coprov 

¼ 	»j 
. regulaçidade!fiscaI 	 r 	

1 

,1'3.Z.4. Cumprir, *d's p2os de- entre9àysob pena deaplipqão. 

t 	"de s 	 - 	 - 

13 2 5' Inf&rpar, n'a Nota Fiscal, ep campq compíeentr, o 

riúnaro da Ata.. 	"tRigisfro défP"reçQs,., ó númèp'da 
Solicitaçãp de Emeni10 e dá Nôt Øe Empenho, & 
Identificador do processo, o Qbffie dq fiscI do contrata bem 
ctmo a descriçãbe . marca do,4.mãteria1 soli&itad.o 	? 

13.2.9.1. 	Caso sejam os materiais do ÁNEXO 1, do termo 
de referência, dividid9fi m 02 mpenhos, (a serrrC 

ên»aminhacosliara o 19 'grau/instâN1â 	20: 

grau/instância), çpvi,àr uma nota scai' respectvamer3te 
ara cadaempenho, ob pena dê ntd recebimento dq 

mate'riai d'LPÔ 'cancelamento d,ota fiscal,, ÇU3O5 custos 

estraõ &seuencargd. 
• *''P 	L 	 - 

'A6 .receberL a Nota dé' ErnpérhØ caso 'a"konfrdtkd4 
deSejé solicitar razo de porroaã&'de ehtrega 9q oca de 

'.4 	•44••, 	 4, 	 ' 	.4'.,. 
• ifiarca, devMra faze-lo ematej 10 (ezdias contaØts a paçtir 

da data ',do recebinènto do referido docymç,nto, s'.b pera de 
indeMrimento do ped&çlo' du apIicaão ,de multa O Øedido, 

7 
13.2;6.1' 	As justíficati v 	superviêniepJes a,cornp?1iadà 

d -docuhtsitos cbmprpbatFíôs.  
', , 

13'.2.6.2, Em 	 d caso de'econtinuidade .do,naterial, 

-* 	apresêntar carta do fabriçante ipformand6"ostnotivos, 
13.2/6r.,3. ,, 	A-" infomação, de manutenção do preço ou a 

readequaç.ão flnancei?a, / 	 É- 

13 2 64 	À 'informa9ão 'de manu'tnço dÓ' prazo d 
9arantiS oultêraç'o do mesm, 	 T 

V13 26 5. 	 informaçã ¼do pra,zo de êntéeg'a que jLjlga 
rnecessarIa¼prorroação tem como noedido de trot 
deJ*iara', 

 13.2.-7, No casçde pêdido cje troca de marta, suspendp-se q 
prazo -e entréga du materiar a contar dã qta da 

oo 

àtébde,c&Õ'PsidenciI, y.oltãndà' 
A.Nir,até 'o prazo fin?çla clausula G doJermo'Je réferncia 

-13.2.G. • Ná hipótese de pêd ido 4de prorrogpção de prazo, caso a - 	 . 	 4,1 
1 	-4 ,1 

'¼, 	 • 	 , 	'- 	;• 	Y -2 

Bloco"9es'. António'deArruda..4-"Avr'HItpriador Rubbris de fr'1endcna,$/N-Vraça das Bendira 
- 	'' dEP:78o4g-g26,- cuIbá MT - Tel.: £53617-374,7 	" 	- 

" 
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soUçitção não tenha sidoapréciadá- até q pra'zõ final, 
éontãdos a pçtir ida data?  o- Fécbime'nfo da 'n'ota' de 
empenho, fida.ãutornaticaméntê prqrr,ogaddo pçazo por mais 
0 dias, contado à paftir cio przo?  flnl para \o çnvio dos. 

materiais objeto do ,pedido de pôrrogação. 
13.2.9. Câso não se- aprksente os documedps ë as 

inforrna6ès, o pedido poderá será indeferido,,  e', sendo 
•confirmado'q inç1efeimenta pelotrdenador de Despesas, a 
aplicço de penalidade 	fará confar'da praz9 constant&na 
cláusula G'do femóde referência. 

1 

- 14, 	DAS PENALIDADES SOBRE A LfCITÁNTE CONTRATADA 
14.1. AL5QEaTÊNÇIA; 

4 li 	 1 

14.11. Advertêhcia pelo não cumprimento'de Cláusula Cohtratual, dSde 
que não 'interfira p0 anctamehto nôrrhal' do' Srvrço ou gim cánclusão e 
não traga pjufros'econômico e funcionai &-esÓrão,; 

14.2. MULTA: 	 1 

14.2.1. -De i,°/ (um por cento) sobre6valor total-do contato a 
cada reincidênçiá Øo motkp' 'dédrmnante da apFicaçãó da 

- 	 penalidade de advertência; 
1 	 •' 	- 	 / 

14.2.2. De 2% (dois pdr centô) ao dia átê o limite de 20% 

Tribúnqi de Justiça doËstado dê Mato.Grbsq 
- 	 Coo?denadcfriaAdministrativ 

Departamento Adminstrativq -Gerênci' Setorial de Licitãçb 
- 	

. 	 Têlefdne: (65)3617-3747 
4 	V 

 e-maiI:Iiciticao@tjmt.ju.br  

TJ/MT 

 

Tribunãl db Justiça 

MATO GROSSO 

Fís. 	 

   

(vinte po cento) sç6re 9valor das rnêrçadori;s no tsos dê 
atraso injiústificãope até 05 ia posprázos de: 
I. Na entrea .dQ objeto ftcitadq; 

II. Na moÏ1tagern. 	 / 
:111. 	Na subtituição d'o objetp citado; 
P&. 	Na prestação dós serviçosde assistncia técnica; 

14.3. 	De 20/o'(dois-por cer?to) -ao. diá até o lmite,máximo de.,0%, 

• 'sobre o valorfotal dabbrig'çãopendeçae,nas casos de atraso e/ou 
«ecus injustificaØ& acima, det5dias noá prazos de: 	- 

	

É 	Na entrega do obj,etp licÍtado -, 

	

LI. 	Ata 'rndntagerti 
III. fia,  subsifu(ão•  do- objetØJiitacjo;. 
IV. Na prestaçãb' do- sviço de assistência tétnica; 
14.3.1.' Âpó\ o15 'dia de atraso do pfazd'previsto para entrega 

ou -substituição dç, objeto licltadq, sem justificativa aceita 

pela Ád'minitrção, ,o ojeto'7  pecá, considerado como 
ipececutado; 

.1'4.4. 	Qe 10% obre 'o valor total da obrigaçãó pdndente nos casos 

	

de: 	 ,- 	 • 	/ 

	

1. 	dntregapar.cial dospjetos ficitâdos;  
e 

Bioco-De António de'IÇrruda-Av. Historiador Rubens de Mendorça, S/N - Praça das Bandeiras Ç  

'CEP.: 78049-926 - Cuiabá - Ml'— Tei.:(65) 3613-3747 
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 N.2,4/2019 r 
fl 	Monta geprciaI dcp obfetoshcitado,s, 

tIL 	não substituição de objetó yecuado u cbp ic(ps, desde 
--quë configure inexècuçãopartial 4.- 

fal 	
j 

v- 	enf'reg&J'matetiai com defeito dri6ação, ¼Japiflcpd 
1 	

e/qirkoçnplÇo4 
V 	, outras h

sore o va 
ipres&s iHexec'ução parciar dó CQNTRATO 

145 ' 6e 200/p  blo'r tot& t4o cootrato rios casds dè 
1 	çecúsa çn)ustiflcada em iniciar a -entrega rdos objeto 

/' 	4- 	 4 	•.-- 	 4- - e 
!cita4os,' 	-? 

'II 	recusa ijuifibda eM mc$rttap os oLjetds Iiéitados, 
U. 	recusa inj'ustif;cada F  entregr à tdtaiiCad&do; objetos 

hcitado; 	 1 	 4 -' 	 4 

IV 	outras hipotees ,e 	x ineecução ôtaI cio CQNTRÃTO, 
14í6. .0 toritratdo estará, iUyeito •ainda ás ,seguintes santões 

t 	 -;•.-  
administrativas; 

4-. 

 

 

'4. 

> 	 / 
«ribunõl dJustiça dbEstado.-'de Matd Grosso 

.- Côo(denadori'aAdministrativa', 
Pçpartamento Adminiitrativo --GernciaSetoriaI dÇLcitap 

• ' 	Ti4í0rq{(65)3617-3747 
, 	,e-rrtaii IiFitcap@timt.us.bt  , 

Á 
-M 

TJ/MT 

 

  

Tribiihal.de  Jutiça. 
MATO GROSO 

• 

4 
 e 

Fis. 

  

     

•1 

I. 1. ',D4êcIar,çSç, de ni'orric(aaç pãfa Jiitrou dortratr eànk 
AdnIsffaçøPúblidã; 	 - 

II 	SusØetlsão ternRoraria  de aIticipar de licitações e 
içnpedimqtd «e cQn4tratar'com o Por Jódiciarro 

14 7 , A aplicação da penaI(ddes sçrá preSdida da4 tõpèesâo- da 

opdr4jnidadege arn 	deMsk  por pèrtte,do cootratpnte, riçfo?ma 

datej.;  
r 	

4 	 - 	-(-4 	 •: 	.• 
Ï51 	REVISÃO EItANàECAMENTQ ' 	

- t•• 	 • 

15.1á AÀdminitração rIzar pesquisa de ríercad9per!od iça 6nte,  errt' 
intervalonão superiofes- 1Ol(cento e oitenta)dias, a fi'm de yerificar - 	 .- 
aan,tajçíiçJadé dos pçeçôsrêgitrad'6s n'sta Ata. 

1
15 .2,. 0 preços registradôs podero ser rejists dm decorrência'd - 	 - 	 -' 

pventual redução dospreço praticados n'o mercado ou de fato ue eleve 
o custo do objeto', regisirado, cbendo a Mrthrstração promover as 
degociações ju4rfto ao(s) forncector(es) 	

4 	 - 	7 
''15.3. Quando Õ pçeço registrado,  tqrriar-se superiçr ao$reçb pratrc-ado no 

mercâdo por motivo st?prvenienfé, a Adrninrstraço, cQnvocára a(s) 
forneçe4or(e  pará fleoc r(err)- a1-reduçã9 os preço. 4aps valores 

• i3raticédo pelçmrcàdg.  
15 4 O forneced&r que não aceitar rediftir seu preç ao aiot praticado ' 

içao 
depéha)ictde- 

15.4.1. A'Õrdrli de cIssificação 'dos forne'cedores que 
aceitarem reduzir seus preço taos"vaIore- -de mercado 

	

observara acjqssificaçâo original' 	-.. 	

-4- 

"4 

 

4' 

L
O  

BIocÇDes..fltóoIo de AtKtda--Av. Historiador Rubensde Mendonça. S/N - Pro Øas naeiçds 
cS.f7s649g& 	'--- 4 

i 	 "f 
&',• 	 Á- 	•-' -- 	 _4 	- 	_-•t 	. 	4 	•4__ 	44_4 
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'Tribunal de Justiça 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 24/2019 r CIA. 0019036-84. 019.8'.11.0000  
Quando opreço de hiércadó tornar-se,superior aos,preÇps 

regkfrado,s e bfornecedor não puder cump?i'o comrpm'isso, o 6rgão 
- 	grenciador poderá;  

15..1. liberar o fçrnécedór do compçomiso'assumid9»caso a 
comunicação ocorra-antes,do pedidq,Øe fôrnecimeijto, e sem 

- 	' 	laplicação da 2penálidddé' 'se 'confirmada a veraèidád'e dos 
- 	' 	mdUvos e àomprovarítes aresénâdqs; e 

15.5.2. convocar osYdemis fornecedores pata assegurar igual' 

/ 	oportunidade à, negociação. 	 - e 	- - 

	

15.6.. Não havendo 'êxito nas négociações, o 3q 	ci âo 9erenador' devera 

proceder : revogação dest a —ata de ,registro 8é preççs, adofando as 

bí - 	mediasaveis'ará1obtenção'da contratção.mai vantajosa,, 
15.7. O regitfo do' fornecedoç-seçá cancelado quando: 

157.1. descumprir as cõFidições da ata de registro depreçps; 
15.72. - não retirar a '- nota de emp'enho -ou intrument,o 

/ 	dquivalSpte no przo estabelecCdo .pe)a Administração,. sem 
'justifitativa 'aceitável; 	 - 	-/ 	- 

157.3. ,noaceitar1  reçiuzir o seu> preçd -registradç, nq'hiØóse 

- deste 'se'tornar-super(orquelès' praticados no-  mekado; ou 
15.7.4. sofrer sanção- adminis&àtiva ,cujo efeito,  torne-o 

pràibido de ceíebrar bdntaEo -administrativo, alcançando o • 
órgão gerenciâdorór9ão(s) pârticipante(s). 

15.8t O canclarÔehto de registros nas hipót4e's previstas, nos itens 
15.7.1, 15.7.2 e' 15.7.4 será, formalizado 1i5ott despathõ do órgão 

gêrenciador,'assegü,radó o contraditório e á 'ampla deteà. 

1p.9. O c,ançelamento do reg)stço '4é preços ,póderá ocorrer por ,fto 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, -que 

prejudique o tutnprim'ento -da ata,, dvidarnente -compÊovados, e - 

justifiçados?  
,15.91. por razão de ineresse púbJico; ou 
15.9.2. a pedido çlo,forr)ecpdor. 	 / 

• 16. ' C9NÓIÇÔESGRIS 
 

164. Ascondiçesgerais 4o forneímen'to, tais cotyiS os prazos para 

enregpe receimehto.dô-  objetb, as obrígações,da Adminisfração.e do 
-fdrnecedor4 registrado, penalidades e demais 'copdiôs -do ajuste, 
encontrãm-se definidos no Termo de RefrêndáANEXO ÀO'EDITAL.. 

16.2. ÉvedadØ -efetur'acréscjmospo qqanitativos fixados -nestaata de 
- registro de prços,)nclusiye o acr 	óéscn de Ué trata o § 10  do art.,65 

da Lei 90  8666/93. 	+ 
	

1 

16.3.-. Á-ata de ralizço-daessão-pública q,pregão;conendo'a reÏação 

Bloco Des. António de Arruda — Av. HisSoridor Rub'ens de Mendonça, S/N Praça das Bandêiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiáb ', MT — Tel.: (65) 3612-3747 
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/ Tribunal deJysçidq,Ésta&o4e 4ato Grosso 	 
- 	e 	 Coordenádoria AIministrativ? 

ppa!tamento Administrativo -Cerência Setoral de Licitação 
- 	- 	 Ieefor: (65)36173747 

\ e-ipaiI'.Jicitcào@tJnit.Jus.br 
TribJ'nVdd'Jütiça 

MAtQGflÔSSQ'-. 	
> 

TJa 

ls 	 

, 

1' 

ATADE REGISTRO PREÇOS N.,24/201,9 - Ç14. 0019036-84.2019.B.f1.0000 	- 

dos Iic'itaptes que aceita rejn cotar os bns a servjços com preços ijais 

- ao do licitante venççd6r do 'certame sera ane5adã ae'sta Ata 'de R,egistro, 
1 de. Preços,'flos terms'do ar 11, §40 do Décr'eto n7 892, de 2014. A 

atade reaIizâtãodassÓ 'púbIica do preqãà,cdnten'doa reIaçao,dos 
- . 	 - 

Iicitanj:es que aceitarem cotaos 'bêrisou serviÇos cõm preos,guai ao 

dó Iicitantë vencedor do certame, se?a anexada a^ eta Ata de egstro 

de Preços, nqs termos dq'art 11, §40 do UecrçtÔ rV780, de- 2013.- 

-16.4 

e2013 

 16 4 As corfesponêncis exp'êqidas pelas parte' signaaras deQeão 
ne'ndonrkb ,neihierto çJestè'Yintrupïnto 	-a auofo' qspecífio dá 

correspondência. 2 	 1' 

161.A. As comunicaçõê feitas ao 'prgão geréncidoiY deverão ser 
0 	

- 	endçretadas ao. TRIBpALrbEJUSTIÇA 6o E*T?IP,P DE MATp'Gao~s9 

-DEP,RTAMENTOADMINISTR)kTIVO-DIVISÃQDE ÇOMPRAS - A}ÏËXO 

' ADMIÍIISTRATIVO DESEMBARGADQR ANT6NIb DE ARRUDA - AV 
r 	HISTORIADOR zRUBEN DE rMENQNCA, 5/N - CUIABA - MT- CP 

- 78.049-92̀15-,-,  

' ' 16,.'6. Evehtuis mudan'ças de endereo dq 'or'gâo, aderente ou dos 
orrje,ceçJdj-es deyerão sêd6íiunica4as por acrito ao oro*geretiçiaçIor 

16 7 - Todó instrumentç d pFocurãtão 	d evera constar firmp reconiíiecr pp 

do mandante, nos tetmosoartigo,6S4, parg'rafb 2, çio Çodigô Civil, 

rasiIeiro.  
t 16 8 - O 'forçiecèdor obqda-se a manter, em compatibilidade dom\ as 

obrigaçes por 'ele asspmída, cQmtods as condições ce habiIitaçãt e 
'uaIificação exgid'a na licitação e a turnp"rir fieImêht asC,ausuIas Óta 
ençáda-, bem 'córho ;pr, as ôr-masprevistas- há «ei n. 666/93 é, \ 

> 	legislação compIemehtr' dur'ante vigência"destaeAtde Registfd de 

	

16;9., Os casos omissos que não ultrapassem a tmpetência doyscal da 	-' 

ARP serão résolvidcls em reuni6es fQrmais realizad4s entre o Fiscal, ô 
Fornecedor ou seu procurador e a quen-nteressar, Irndo-se taoJrnal 
da reunio ata çircunstanciada assipaçia ptr todos os preseirifãs qq 
'de,vdrí§erjúritada a*os ú)o e *ehcaàiiinhla par a dêtia dó 

-odeàdor'de'óaspesi 	 ' _" 

	 ' 
 

±7 DAPUBLICAÇÃO -' 

17 . O Extrato desta tpsera pÚEltcàdo no Diá,rLa OficFl 'do Éstado de' 
' Mato Grosso, confdrme disposto no artcgo 61, paragrafo uníco, da Lei n 

8.6/1993edivLflgdfnoiteØQTJMt.. - 

- 	 / 
- 

18. 	DO'FORQ 
',» ;'• 	 - 	 - 

18 1 Fica eleito o, Foro d Comarca Øe Cuiaba7 Estdo de -Mato-rosso, 

Bloco Dos AntóndeArrudàL Av i-llstorlador Rupens de Mendoça S/NjPraç das BandeIras 
. 	'CEPZBo49-92 - Cuiab -MT Tei.: (65) g51,73747 



RGJD  

CPF:)Oy3fl 

ITE - MatiÏcul879O 

• RG-6' 6  
cp• *36t< 9C2;_1 

3CREINALDO MARTZNS 

(FISCALSU: ItUT0DA 

RG: 	 : 

CPF; 

1 

2 

* 

EIRA r Matrícula 28847 

If 

Tribunàl ié, Justi 'a dó Esfàdo de Ma'fo.  õrcsso 11 
Çoordndori&Ad mm itraiva 

- 	 Depaílarhéntó Mministratio - Gdrência Storiál dp-ticifaçãq 

TribunaÍ de Justiçra 	 ( 	
TIfoe: (65)3617-3747 

MATO GROSSO 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 21/2019- CIOO19O16-84.2O19'.811.00OO

,lS 

	' 
ara dirirtíir quaisq&er, tontrov%rst 	oriúndas ç1é- 'instrumento, 

renunciando-sequIquer outro. 	 • 

18.2. E-asim, para fírmezae vajídae do pactuado, 	•reserifé Ata de 

Registro dereços?de contrato oiIavadoém duas •, 	as) vias de igual 
teor, qiie depois de lido e achado érin ordçm', - 	sindo - pelos 

contrentËs e por'  duas tesfer2nunhas. 

-, 	 CuiabátMt; 2 

Desémbargador C4RLOSALBERTOAL 
.Preáident do-TRIBUNAL DE 

áONTRAtANTt 
1 

-maiI: Iicitacao@tjmtjus.br  - 

e março de 2019. 

TJ/MT 
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Testertyqhás: 

1- MARIANA ROÓR ES D 

(GESTORA DA ARI? 

ANTOS - Matrícula n41-427 

Bloco Des. Antônio de ArrL,da -Av. Historiador Rubens de F-lendánca. S/N - racrdas BatdeIras 
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