
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

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

e-mail: licitacao@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

Fis. 
 . Ji 

 

Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

 

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 25/2019 - CIA. 0019045-46.2019.8.11.0000 

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/2019 

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 
JUDICIARIO/FUNAJURIS, 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 LF 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E 
REPRESENTAÇOES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n. 22.328.534/0001-
84 e Inscrição Estadual n. 13576828-4, com sede na Rua duzentos n° 94 
Bairro Jardim Imperial, CUIABÁ/MT, CEP. 78.075-648, doravante 
designada FORNECEDORA, neste ato representado pelo Sra.  NICOLY 
REZENDE TOCANTINS, Brasileiro, administrador e representante 
comercial, Portador da Carteira de Identidade n. 2728594-4 SSP/MT e do 
CPF sob n. 061.333.941-02, considerando o julgamento do Pregão 
Eletrônico n. 03/2019 (CIA 0000682-11.2019.8.11.0000), 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. 03/2019, bem 
como no Termo de Referência n. 01/2019-DCP-DMP, sujeitando-se as 
partes às normas constantes na Lei n° 8.666/1993, no Decreto n° 
7.892/2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. 	DO OBJETO 

	

1.1. 	A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO, para 
aquisição de bens permanentes: FOGÃO INDUSTRIAL EM AÇO 
INOX ESCOVADO AISI 430— 08 BOCAS A GAS, para o 
funcionamento do Restaurante do Tribunal de Justiça do Estado do 
Mato Grosso, conforme especificações arroladas no Anexo 1 - 
Termo de Referência n. 1/2019/DCP-DMP. 

	

1.2. 	Independentemente de transcrição, integram esta Ata o Edital 

do Pregão Eletrônico n. 03/2019, o Termo de Referência n. 

01/2019/DCP/DMP e a proposta vencedora. 
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2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. 	Empresa vencedora: 

Empresa: LF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E 
REPRESENTAÇOES LTDA ME. 
CNPJ: 22.328.534/0001-84 	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13576828-4 
Endereço: Rua duzentos n. 94, Bairro: Jardim Imperial 
Cidade: CUIABÁ/MT 	 CEP: 78.075-648 
Telefone: (65) 3634-0804 	E-MAIL: licitacaolf@rmmicro.com.br  
Nome do Representante Legal: NICOLY REZENDE TOCANTINS 
RG N°.: 2728594-4 	 Orgão Expedidor: SSP/MT 
CPF: 061.333.941-02 

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: 

LF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇõES LTDA ME 

CNP): 22.328.534/0001-84 

Item Descrição Valor Valor 
Marca 

Quant. Unitário Total 
Modelo 

R$ 

FOGÃO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 
ESCOVADO AISI 430— 08 BOCAS - À 
GAS 

ITEM 	COM 	EXCLUSIVIDADE 	PARA 
ME/EPP 

MEDIDAS 	APROXIMADAS: 	Alt. 	800mm, 
Comp. 1600mm, Prof/Larg. 880mm, sendo 
aceitas 	variações 	das 	medidas 
(comprimento/Profundidade/Largura) para 

03 
maior ou menor de até 80mm, desde que 
atenda às especificações infra elencadas. 

CRISTAL 
01 

R$ R$ 

AÇO/LUXO 5.790,00 5.790,00 

Será 	aceita 	variação 	da 	altura 	para 
mais/menos de até lOmm. 
MODELO: Baixa Pressão 
O Fogão deverá ser em aço AISI 430 
A estrutura em aço inox escovado com tubo 
distribuidor de 3/4  em alumínio 
O fogão deverá contemplar: 
8 	(oito) 	queimadores 	múltiplos, 	com 	no 
mínimo duas voltas, e no mínimo 170mm 
de diâmetro total, e com controle individual 
das chamas externa e interna em ferro 
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fundido, 	com 	regulador 	para 	ajustar 	a 
intensidade da chama e proteção móvel em 
ferro fundido 
Potência dos queimadores múltiplos deverá 
de, no mínimo, 8.000 Kal/h; 
Apresentar 8 grelhas de 40x40; 
Bandeja coletora de resíduos em chapa de 
aço galvanizada. 
Acendimento: Manual 
Acompanha o produto kit tubulação de gás 
para o item, com corpo em latão forjado e 
niquelado, anel isolante em policarbonato, 
anel em aço inox, anel de vedação interna 
(dupla vedação), no comprimento de, no 
mínimo, 03 (três) metros; 
Apresentar 	Certificado 	de 	conformidade 
com a Norma da ABNT NBR 5601:2011 
Apresentar laudo ou outra documentação 
que comprove que o produto está em 
conformidade 	com 	as 	Normas Técnicas 
ABNT NER 15526. 
Modelo referência: CRISTAL AÇO/LUXO, ou 

outra marca/modelo equivalente; 

- 	.. 
.. 	-. \

00  1 

Garantia: 24 (vinte e quatro) meses. 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão 

programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento 
do Tribuna! de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o exercício de 
2019, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: UG 0002 - 20  Grau 
Fonte: 240 

Programa de Trabalho: 036 - Apoio Administrativo 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.1.1. 
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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. 

	

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

Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão 

gerenciador/Departamento Administrativo. 

	

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 l00% (cem 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 quíntuplo 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. FISCALIZAÇÃO 

	

6.1. 	A fiscalização se dará pelo servidor Analista Judiciário CLAINILTON 
AGUIAR LEITE (Matrícula: 25309), e como fiscal substituto, o servidor 

REINALDO MARTINS TEIXEIRA (Matrícula 28.847), Chefe da Divisão de 

Controle Patrimonial. 

7. CONDIÇÕES DE GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO 
OBJETO 

	

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

os produtos que assim o exigirem; 
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7.2. 	A assistência técnica, quando necessária, far-se-á no local onde 

estiver instalado o equipamento, sendo de responsabilidade do licitante 

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

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

transporte. 

	

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

Fiscal e ao Departamento de Material e Patrimônio - DMP. 

	

7.4. 	Durante o prazo de garantia dos materiais, estabelecida em 24 

(vinte e quatro) meses para o item 03 - o Fornecedor ou sua Assistência 

Técnica credenciada prestará os serviços de assistência técnica aos 

equipamentos adquiridos, com ajustes, reparos necessários e 

manutenção corretiva dos respectivos equipamentos, cujas despesas 

correrão por sua conta; 

7.5. Constatada a necessidade de substituição do equipamento 

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

	

7.6. 	Após o. recolhimento do equipamento ou material defeituoso, 

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

	

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

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

mais existam no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação 

em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo, o 

fabricante não mais o produza - a proceder à substituição por produtos 

e/ou componentes tecnologicamente equivalentes ou superiores. 

	

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

acima, estará condicionada a autorização do Presidente do Tribunal de 

Justiça. 

	

7.9. 	Em caso de danificação estrutural (parede, portas, calçada, etc) 

durante a entrega de materiais, é de responsabilidade do contratado a 

integral reparação e limpeza do local onde fora entregue. 

S. DA AMOSTRA 

	

8.1. 	Será exigida amostra dos itens constantes no anexo 1, cujo prazo 
máximo para o envio será de 05 (cinco) dias úteis, e de 10 (dez) 
dias úteis para o recebimento pelo DMP, contados a partir da solicitação 

feita pelo pregoeiro, objetivando a avaliação do atendimento das 
especificações técnicas tanto pela área solicitante, quanto pelo Fiscal do 
Contrato, a fim de verificar as características do material, sob pena de 
desclassificação do licitante; 

	

8.2. 	Para o item 03, caso sejam ofertadas as marcas/modelo referência 
não serão solicitadas amostras, devendo o licitante apresentar os laudos 
e/ou certificados exigidos juntamente com os documentos habilitatorios. 
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Poderão ser exigidas as amostras caso ofertem outro modelo 

equivalente, afim de verificar se atendem integralmente as descrições. 

	

8.3. 	Caso haja a solicitação do Pregoeiro, o licitante provisoriamente 

classificado em primeiro lugar deverá apresentar amostras para os itens, 

objetivando o confronto dos materiais cotados com as características 

estabelecidas no Anexo 1 - Especificações Técnicas, a serem enviadas 

em até 05 (Cinco) dias, em local indicado pelo Pregoeiro ou o 

responsável pela área solicitante, com agendamento da data e horário 

de entrega no período das 8h às 12hs e das 14 às 18h; 

	

8.4. 	A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do 

licitante, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e 

dispor na embalagem de informações quanto às suas características, 

tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, 

sua marca, número de referência, código do produto e modelo. 

	

8.5. 	Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 

condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, 

os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 

manuseio, quando for o caso. 

	

8.6. 	Os critérios adotados para análise e posterior aprovação das 

amostras são: 

• análise de conformidade com as especificações do Anexo 1 do termo de 

referência; 

• análise de qualidade de materiais similares utilizados para a fabricação 

dos produtos; 

• análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência 

homogênea, com superfícies lisas, sem riscos ou bolhas. 

	

8.7. 	As amostras serão analisadas pela área solicitante, que emitirá 

parecer acerca da conformidade com as exigências deste Termo de 

Referência. 

	

8.8. 	A não apresentação ou reprovação da amostra desclassifica o 

licitante. 

	

8.9. 	É facultado aos demais licitantes o direito de acompanhar todos os 

procedimentos relativos à entrega e inspeção das amostras. 
8.10. Para a presente contratação, entende-se o termo amostra como 

sendo um exemplar completo de bens constantes deste Termo de 
Referência, construído com materiais novos, seguindo exatamente as 

especificações constantes do presente Termo de Referência, com o 

objetivo de ser analisado quanto à conformidade com o item 

especificado. 

8.11. Os protótipos poderão ser manuseados, desmontados e verificados 
detalhadamente, retornando ao proponente no estado que se encontrar 
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após a verificação por parte do Fiscal dos autos, sem ônus para o 

Contratante, para comprovação do atendimento das especificações. 

Deve-se garantir que a entrega será realizada nas mesmas 

características do que foi disponibilizado para análise, sendo assim, os 

protótipos devem reunir condições de verificação de todos os elementos 

específicos ou de conjuntos compostos que constituem os produtos 

ofertados. 

8.12. Após a análise das amostras, o arrematante terá o prazo de 10 (dez) 

dias para a retirada do produto, contados da notificação efetuada pelo 

Pregoeiro, e, após a preclusão do prazo, a amostra será considerada 

como doação do licitante arrematante. 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO 

	

9.1. 	A entrega dos materiais que não necessitam de instalação deverá 

ocorrer no prazo de até 20(VINTE) dias após o recebimento da Nota 

de Empenho. 

	

9.2. 	Os materiais que necessitam de instalação terão prazo total de 30 

(trinta) dias entre a entrega e a respectiva prestação do serviço. 

10. DA ENTREGA/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

10.1. Os materiais deverão ser entregues no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, localizado no Centro Político 

Administrativo, Rua C, s/n - Cuiabá/MT - CEP 78049-926 - no período 

das 8h às 12hs e das 14 às 18h; O agenda mento deverá ser feito com 

o Fiscal do contrato cuja presença é indispensável, sob pena de não 

recebimento dos materiais; 

10.2. A entrega provisória será para efeito de verificação de 

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

a embalagem violada, o fiscal do contrato poderá suspender o 

recebimento e devolver os produtos de imediato. 

10.3. O licitante vencedor deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica - 

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

acompanhada das Certidões de FGTS, INSS e Certidões Negativas de 

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

dentro do prazo de validade, onde serão conferidos e recebidos. 
10.4. 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; 
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10.5. Caso sejam os materiais do anexo 1 divididos em 02 empenhos, a 

serem enviados para o 10  grau/instância e 20  grau/instância, enviar 

uma nota fiscal respectivamente para cada empenho, sob pena de não 

recebimento do material ou o cancelamento da nota fiscal, cujos 

custos estarão ao encargo do fornecedor; 

10.6. Em caso de mudança de endereço de entrega, será informado 

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

10.7. Não transferir para outrem, no todo ou em parte, os serviços 

contratados sem prévia e expressa anuência do Contratante. 

10.8. O transporte, custo de alimentação e estadia dos materiais do anexo 

1 serão custeados pela Contratada; 
10.9. Os serviços de manutenção realizado nos 02 (dois) últimos meses 

do prazo de garantia total, terão prazo de 90 (noventa dias) de garantia 

dos serviços prestados; 
10.10. Em caso de substituição de materiais, os mesmos terão o prazo de 

garantia renovada integralmente, a contar da data da entrega e 

instalação dos mesmos. 

11. 	MODO DE RECEBIMENTO/ACEITE 
11.1. Os materiais serão avaliados com o escopo de verificar sua 

conformidade quanto à qualidade descrita no presente Termo de 

Referência, reservado ao Fiscal do Contrato rejeitar, no todo ou em 

parte, a entrega dos bens, caso seja verificado alguma desconformidade 

técnica ou documental (nota fiscal preenchida em desacordo com o 

Edital e Ata de Registro de Preços). 

11.2. Quando do recebimento provisório dos materiais empenhados, se 

após as devidas verificações a equipe do Departamento de Material e 

Patrimônio e/ou fiscal do contrato, constatar que o(s) item(s) não 

atende(em) as exigências do Edital, a contratada será NOTIFICADA para 

realizar a retirada no prazo máximo de 48 horas ou a depender da 

quantidade a ser entregue, os materiais nem serão recebidos. Após esse 

prazo, o Tribunal de Justiça não se responsabilizará pela guarda e 
quaisquer outros encargos provenientes de casos fortuitos ou força 

maior. 

11.3. Os materiais serão recebidos, conforme os artigos 73 a 76 da Lei n. 

8.666/93, da seguinte forma: 

11.3.1. PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto, para 
efeito de posterior verificação da conformidade do produto 

com as especificações constantes do Termo de Referência; 

11.3.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade 
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exigida neste Termo de Referência, em até 05 (cinco) dias 

úteis após o recebimento provisório (prazo este se o material 

estiver em conformidade com o Edital, podendo ser maior a 

depender da quantidade dos materiais a serem entregues ou 

necessidade auxílio técnico), mediante atesto na nota fiscal, 

após comprovada a adequação aos termos contratuais e 

desde que não se verifiquem defeitos ou imperfeições. 

11.4. A entrega de materiais com Nota Fiscal de valor acima de R$ 

176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), deverão ser recebidos 

pelo Fiscal e acompanhado pela Comissão Permanente de Recebimento 

de Material, designada pelas Portarias n. 458/2013-C.ADM e 457/2013-

C.DM, atestando a Nota Fiscal em conjunto com o Fiscal do Contrato. 

12. MODO DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado somente após o aceite definitivo dos 

equipamentos pelo Fiscal do Contrato; 

12.2. Na entrega ou quando os equipamentos forem levados para 

conferência no T]MT, os mesmos deverão estar acompanhados da Nota 

Fiscal de venda. O documento fiscal deverá conter as especificações dos 

objetos entregues, contendo a marca e respectivos números de série; 

12.3. Apresentada a Nota Fiscal eletrônica de Venda caberá ao Fiscal do 

Contrato e o DMP atestá-la, nos termos do Item MODO DE ENTREGA 

E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, encaminhando-a ao para pagamento. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGAÕ GERENCIADOR E DO 
FORNECEDOR 

13.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
13.1.1. Solicitar empenho dos materiais em momento oportuno 

e conveniente de acordo com as quantidades necessárias; 

13.1.2. Receber e conferir os materiais de acordo com as 

exigências do Edital; 

13.1.3. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após o 

recebimento definitivo do bem e se estiver devidamente 

instalado, ressalvando os casos em que por falta de 

condições adequadas a contratada fique impossibilitada de 
concluir seus serviços; 

13.1.4. O documento fiscal deverá estar devidamente atestado 

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

13.1.5. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos 
produtos; 
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13.2. São obrigações do Fornecedor: 

13.2.1. Entregar os materiais do ANEXO-1 do termo de 

referência, conforme descrição do Item MODO DE 

ENTREGA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; 

13.2.2. Apresentar os materiais licitados novos e embalados 

adequadamente. 

13.2.3. Apresentar declaração de idoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, devendo comprovar 

regularidade fiscal; 

13.2.4. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação 

de sanções administrativas. 

13.2.5. Informar na Nota Fiscal, em campo complementar, o 

número da Ata de Registro de Preços, o número da 

Solicitação de Empenho e da Nota de Empenho, o 

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

como a descrição e a marca do material solicitado. 

	

13.2.5.1. 	Caso sejam os materiais do ANEXO 1, do termo 

de referência, divididos em 02 empenhos, (a serem 

encaminhados para o 10  grau/instância e 20 

grau/instância), enviar uma nota fiscal respectivamente 

para cada empenho, sob pena de não recebimento do 

material ou o cancelamento da nota fiscal, cujos custos 

estarão ao seu encargo. 

13.2.6. Ao receber a Nota de Empenho caso a contratada 

deseje solicitar prazo de prorrogação de entrega ou troca de 

marca, deverá fazê-lo em até 10 (dez) dias contados a partir 

da data do recebimento do referido documento, sob pena de 

indeferimento do pedido ou aplicação de multa. O pedido 

deverá ser formulado apresentando: 

	

13.2.6.1. 	As justificativas supervenientes acompanhadas 

de documentos comprobatórios. 

	

13.2.6.2. 	Em caso de descontinuidade do material, 

apresentar carta do fabricante informando os motivos; 

	

13.2.6.3. 	A informação de manutenção do preço ou a 

readequação financeira; 

	

13.2.6.4. 	A informação de manutenção do prazo de 
garantia ou alteração do mesmo; 

	

13.2.6.5. 	A informação do prazo de entrega que julga 
necessário na prorrogação, bem como no pedido de troca 

de marca; 

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

protocolização do pedido até a decisão Presidencial, voltando 

a fluir até o prazo final da cláusula G do Termo de referência. 

13.2.8. 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. 

13.2.9. Caso não se apresente os documentos e as 

informações, 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 G do Termo de referência. 

14. 	DAS PENALIDADES SOBRE A LICITANTE CONTRATADA 
14.1. ADVERTÊNCIA: 

14.1.1. 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; 

14.2. MULTA: 

14.2.1. De l% (um por cento) sobre o valor total do contrato a 

cada reincidência do motivo determinante da aplicação da 

penalidade de advertência; 

14.2.2. De 2°h (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; 
14.3. 	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; 
14.3.1. 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 
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1 n executa do; 

	

14.4. 	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 vícios, desde 

que configure inexecução parcial; 

IV. entrega de material com defeito de fabricação, danificado 

e/ou incompleto; 

V. outras hipóteses inexecução parcial do CONTRATO 

	

14.5. 	De 20% sobre o valor total do contrato nos casos de: 

I. 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; 

	

14.6. 	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 

impedimento de contratar com o Poder Judiciário; 

	

14.7. 	A aplicação das penalidades será precedida da concessão da 

oportunidade de ampla defesa por parte do contratante, na forma 

da lei. 

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. Quandoo 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. 

15.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado 

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

15.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que 

aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

155. 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 seu 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 nos itens 

15.7.1, 15.7.2 e 15.7.4 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: 

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. 
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16.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de 

registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § lO do art. 65 

da Lei no 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 específico 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. 

16.8. O fornecedor obriga-se a manter em 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. 
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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 controvérsias oriundas 'este instrumento, 

renunciando-se qualquer outro. 

18.2. E assim, para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de 

Registro de Preços de Contrato foi lavrado em du..s (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lido e ach'ado em orde , vai assinado pelos 

contraentes e por duas testemunhas. 

Cuiabá-MT, '2 de março de 2019. 

Desembargador CARLOS ALBE; #WA E 'A ROCHA 
Presidente do TRIBUNAL DE i USTIÇA 

CONTRATANTE 

7 
LF COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E 

- 	 REPRESENTAÇÕES LTDA ME 
Sra. NICOLY REZENDE TOCANTINS 

CPF sob n. 061.333.941-02 e RG 2728594-4 SSP/MT 

Testemunhas: 

1- MARIANA RODRIGESbOS SANTOS - Matrícula n.11.627 

(GESTORA DA ARP) 

RG:iO T,Y1  - 

CPF:  /0.11.//-j5 

- Matrícula 38790 

(FI 'AL;  ARP ,,4o  JV77  

)- 
? 

EINALDO MA INS TEIXEIRA - Matrícula 28847 
(FISCAL SUS TI..JTO DA ARP) 

G:  lQiO-O 
CPF:9/a' 	.  52 
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