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tRIBUNAL DE JUSTIA DO' ESTADQDE MATO GROSSO - 
ATA DERaGItRQ bPREÇO$.FF.-2612,019  

2 — 

deldentidade h.7.388.Qg5'_L'SSP/SRq»do.  CRPsdb• q à. 020_75:87812, - 
doravante denominado2  ORGAO GERENCtApOR, e. de ,o.utro lado a 
empresa M!D  LIFE INDUSTRA rCOMÉRCIO DÈ MOVEIS EIRELI, 
insCrita naÇ1JP3 sob n 2l.91. 39/0001-41 e Inscrição 'Estaduál n 
110.42:436-0t com '$ede' ria Alameda da$ ardniãs r 	15 -, uadça Ç- 

a  3)  Lote 51- Resídential Maria Mènteir  d, Trindade/GO, CÉP. 75..3,&4-627, 
doravante designaçJo FORNECEDOR, neste ato representado peío -Sr 
GABRIEL SOARES EyANGELISTA, 8rasiiçio, soltei 	m ço, epresar9o, 

$r2 	 9do'CPF' Portadcr dá"Cartira'de Identidade mi  
sobn 208 861 013-87, considerando o julgamento db Pregão Eletrônico 

nA  03/2019 (CIA 000082-11 2019 8 11.00à0); kË$QLVËM  1registFr o ' 
pfeçdsda empe&&indicpda' p  qupflficada n$ta AtA, de acorçio com a 
classificação por, ela alcançada 'e na quanhdade Eotad, atendendô a 
\condiçoes previstas no Edital doreg Pão Eletçnico p 	 m ô 	03/2õ19, b 	coma 
no Termo de Referên&n 01J2019-QCP-DFMP, sujeitando-se a partes as 
iiorrnias cortta?it,s.nát Ler no-  8.666/1g 

r 
	No- Decreto 10  82/2013 e 

m e 	conformidade com as dispoões a seguir 

X 

4..' óooa,trÓ 

.t). 
	 2 

Á 
BiocaDes.-António de Arruda-- Aq. Historiador Rubens dë Mendonça S/N ,,Praçã das,Bapdeiras '- 

p€: 78O49-92ë -Çuabá —CMT Tt'Ç5)4'61777 	•' 	- - 
- ,- 

• ._ }_ 	 .,., 	

"' :- 

O EStADO DE MATO 
-'J 

por ibtermedio do -PODER 
UDIC!ÁRIO/-jWPUNAL SE JUSTIÇA, tNPJ n b353560/0091-1&. 

com recursos. próprras .(Fonte 100J, bu do FUNDO- DE APOIO/AO; 
JUDICI4RZO/FUNAJURIS, CNPJ" sob o n0 0J 872837/0Q01p (Fonte 
Ç40), sedi&do hy Paltioda Justiça, 'Centro 'Politiço Administrativo, em 
Cuiaba/MT, CP' 78,049-926, %ediadQs RO Centro Político Administra4vo - 
tem âuiaba-MT,. CEP 78 049-926, 'nesta capital, 'neste ato -ré çesentado 
pçlo Presidentedste -*dahcio, 4Exn$io Sr Desembargador CARLOS 
ALBERTO ALVÇS 'DA

, 
A ROCHA Brasileiro Casqdo, pórtacfoç da taçteira 

9 

4 

a 

	

2 	 1 

1.1. 	Apçeente Ata tm por, objet&o kEÓISTRÕ DE2  PREO, pra 
de 	es 	rijiariçhtes: ' CADEIRA. FIX'A EM 

- FOIROPILENÕ, fira d$uricÍohàmento' 	Resaucantè do 
Triunar 'dd Justiça dotádo do Mato' Grosso, coôf6rrne- 
especificações arroladas no' Ai-io 1 'Termb de Referência n 

1f2019/pCR-DMP 	 - 	 - 

l.2.., 	Indqpen'déptrnenfe de tancrço, ntegra 	esta Ata" 
Edital d,o Pregão ElétrôrÇico n 03/2019, o Trmo da Refeêrkia 
01/201/DCP/DMP e aproposa  vncç1ora..' 	r 
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ATA DE REGISTRO PREÇOSN 26/2O1— CIA. 0019O6O-15019S,11.0000 

2. DOS PREÇOS, tSP[CIFICAÇOEEQUANTITATIVOS 
t, t 

1.1. 	',Empresa vencedora: - 

•Ernpresa: MED LIFE INDUSTRIA coMÉRt6DEMôVEi&EIRELI 
CNPJ 23.191.397/000141 	INSCRtÇÃO EStÁDUAL 10.642.436-0 
.Epdere'ço: Alameda das, 'Grdênias n° 8r5' '-  Quadra, C-3 Lote 51, Bairro: 
Resieriial Maria Monteiro,' 	

L 

Cidade: TrindadeiGô 	<CEP: 75.38'4-'627 
'telefone:, (6ZY 32714090 	E-MAIL: medlifebospftalar@hotrfiail.com  
Notne do Representante'  Legal: 'GA%RIËL SOARES EVANGELISTA 
RG N°.: 1.163.118 -2 ia,- 	brgão 'pedidorz SSF/GQ 
cpF2Q8:861.or3-8z 

2.2. 	O pieço' registradq, as esp'eèificações' do objeto, a - 
quantidade, fornecedor 	e as demais çondiçes ofertadas na (s) 
popostá (s)sâo'as que, seguem:' 

1 

MÉD LIFE INDUSTRIA .,E ÇOMRCIO DF, MÓVEISËMELL. 

CNP.]:, 23.191.39710001-'41  

Item 'oekriço / Valor Vajor 
Marca,,' ' 

Quant. Unitário Total 
Modelo 

CADIRA FIXA EM POLIPROPIL.ENO 

[TEM 'coM 	EXCIÚSIVÍDADE 	PAUtA 
'. 	 ' 	' ME/ ÜPP  

Gadéira fixa 	pri encosto espalda'r'bai*o'e 
asseno' 	tnolcEado/aratômiëo 	àn'{bos 
fabridado 'érh' polipropilenb injetado, 'co'r 

. 

'l$reta, de,h,at,ei-íal resistente à fratura-por 
flexão 	ou 	fadiga 	conforme _hiodelos 
referência 	abaixo, 	afi)do 	à 	,ett1jtura 
através de encaíxes e t?avamento 	•' MÊPI 

01 
Cor- a, escolher, apresentadas, no mínimo, 
as 	cores, 	PRETA, 	AZUL, 	VERMELHA, 
AMARELA BEGE e VERDE; 

LIFE 
/ 

70 
1119,13 ,8.339,1Q 

Éstcuturá/base 	em 	aco 	inox 	é/ou' ,FXO1 

alumínio, que'súporta, no minimq, 120 
quilos. 

'Os pés 	possuem 	pohteiras ,pLáticas' étn. 
n9lon resitente; « • '. 	- 
Dimensões 	de, 	nó 	mínimo 	520mni 
(largpra 	çld 	encotç); 	de, 	no 	mínirtio, 
490mm (altura do encosto), de no mínimo -. 
520mm 	(lar9üra 	do' assento)'; 	'dê, 	no  
mínimo, 	4gomm 	(profundida'de 	do 
assento).,, 

4 

Bloào,DesAotónio dArruda - Av. Historiador lkubens de Mendor*a/S/N Praça,  das Bandiras 
/ 	CEPJ 78049-926 - Çuiaá,- MT - Tel.: (6) 3617-3747 
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CoordenadoriaAdnhinlÇat!ya 

Deprtahiento AdminIstrtivo.-  Gerência SLetbrIaI deliptação- 
- 	 TIefdrfê (65)617-747 

-' 	 ema: Iicitâèao$tjmf.jusbr 
A 

TrubqnI dq Jú5stiça 

TrbUflÍdê 6ti&ô Ëfado aéMdt 	rso- 
-\ .- . 4.. 	 TJ/Mr- 

-ATA--DE REGISTRO PREÇOS N.;2612019 - CIA.001900-Ï5-2019.8.11:0000 	' 
) 	- e 

' '9C 

- 	--: 	- 

34 	As des5pesás -cdecoitenÇei, desta- cQntrataã?  Estão 

prorariiads em dptacão orámentariproSfia prevista no orçamento - 	
Ju 	

' 	_4 	.4- 	- 
G 	

4-- 	- 4-  
- do Tribunal  de stiça do—Es

4
adç de Mpto rpsso, para ,o e 

-
r9cio

-
4 de

-4$ 
 

: 	:- 

	

(4 	 3. 
Blocp Dês.-António,te Arruda - AvHistor9ad& Rubens-de Mndonç, S/tt- Praça das4)Bande -asY 

CEP 7824g-926 CvIabá - NT - 'rei (65) 361Z 3747 	 - ' 
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Tribün'ai de J'ustjça 

MATO GROSSO 
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Fis. 

  

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N . 26/2019 — CIA. 0019060;r15-2019.8.11.0000 

'Çestão/Uriida d€ 
 

,Fonte: 240 
Program̀2 de Trabalho': 06-- ApoidAcfrninitratio 
EíementØ de pespesa,: 44.'90152.1.l. 
PtojeW/Ativade/Oéraço Especial: ;2001 1. Manutdnção de 
Serviços / 	 Serviços Administrtivos Gerais, 

3.2. 	No( a) exe'rçíci'6(s5 segite), xorrerão à conta dos,relpiár5os 
,próprios-para 'atender às despesrs da mesma 'natureza; cujá alocação 
será feita Õo'inítío de çaUa exercício financeiro., 

4. yAUDADE DA ATA , - 

4;1. 	A valdade da AÇã de Rigistro de Preços será de 12 meses, a 
partir dÓ da asina,túr r nã'ô podendo ser prorogad.-> - 

S.,, DA ADEÃO À ATA PE REGISTRO DÇ' PREÇÓS- 
t 	 '- 

.1. 	Esta Atajde íeistçY de' Preços, desde que preViamer1te 
autorizada pelo órgão gerenciador, poderá, 5hN dtiLjzçf por qrgaos e 
entidade& da Administração. 	 'A 
5,2. 	'Os' órgãos ou enEidades fnteressd'as'r,a utilização da Má de 
Registro e Préços deverão encamihai solicitação ptevia ao órgão 
gerenciaØbr/Dpartamento Administrativo.

'5.3. 	A btilização desta- Ata por oút6 á'rgão, Ou, 'entidade fjoa 
cpdiciada as•séguintes'prçupotos: 

a-) Não-comprometiménEo da capacidade operaciotial dq tornécedor. 
bAnuência expressa do fornecedor. 
,c), Não exc4der- a 100% (cem, por cento) qos.uâptitatvos dos ltens'ou 
lotés dó instrumento 'convocatória.  

5.4. 	O quantitativo. decorrente das a'd6es à ata 'de regitrode 'preço 
'não, poderá eyçeep' n'à .tótauidade a'o quíntuplq do quantitativá de 
cada'item registrado 'na ata, de, regi stro.,de preços para, o, órgão 
gérenaadqr e órgâos paricipantes,'ind,epend,nt.e do número de órgãos 
não pattipantésue aderirem. 

) 

/ 

6. FISCALIZAÇÃO, 	
tktt 	" 

	 '1 

6.1. 	Afiscali,zação se, ceará, peío'ser'vidor Analista Judiçkário-CLAINILTON 
AGUIARLEITE '(Mafrícula: 25309), econô'fisdal substituftf, o se'rvidor 
PEINIALDO MARTINS TEI?(IRA (JVlatrícula 28475[Çhefe & Divisãod 

Contr?lePatrirnonial. 	) 

Bloco Des. António de Afruda - Av. Historladdr Ruens de Menddnça, S/N - PVaça das Bandeiras' 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT — Teb: (65) 3617-3747 

e 

1 
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ATA DE,REGXTRO PREÇOS,N.26(2OÍ9r CIA.tOIO6O1520t9.8.11.'OOOO 

7 5LONDIÇ*E5 	GARANTIA E)OU ASSXSTÊNbe  tÉCNICa DCj 
OBJETO e 

74. 1 EntreaarCos cértiflddos de'  qarantia junta ftfentà con),os óbjetpspa'ra 1 

-os prDduWs que simo éxigirçrn 
11 

7.2. 	,A àssistência técnica, quandb - iecSsária", fat-eá no,  focal bríde 

estiver instalado o equipamento, sépo,de,  respoisabiljdàde do licitante 

1 	conratadoa sua' retirada e a devolução no'tespectivps loci caso haja 
hecéssidade do co9sçrtofor, dp lqcal, correndo  -à suas -expenas o 

'translS 
7.3.,- 	tnfõrmar a retirada dg m aterial objeto deassjtência tecnica ao 

Fiscal e ao Depprtarheno daMatriale,Parftnôno — DM 
7,4 	Duçart'te o p?a'.de garantia dos materiais, estábelecjçla em 

(dQze) meses para q item 05 (parte lçtpta) e de,  36 (trinta, e seis) 

	

meses para o tem 5 (inox) — o Forneced.or ou sua Assistência Tcnica 	' 
• cedenciØdâ prestará 1ips ser'vçd 	ds 	sistncia 'técnicà, ãos. ' 

1 	1

1
.1 

eg,uipamehtdsr adquiridos, com,, ajustes, reparos.. )necqssarios ' e 
,manutenção corretiva 4o's resppctivos eqipa 	ceija desp'esas 	N.  

or :rerão'posúatohta;  
.5. ' Contatadd a' •neçssiade'de sub5tiuiçãe,. 4b 	'qyfpareto, 

'defeituoso, o fornecedor terá o prazo de 05 (cinào) dias p&à iretiradatL 
76, 	-'Apó o recolhimentó do- equipa'ménE& -ou -mateà1 dêfetupso, 

prqvidrjciar a tro4 norazo dê'15 (o 
7.7, 

dias. 
7.7 	A éQ&rtada fça b*í ada ;dyráne o pêríododegacahtia e emcso 

'..de'nec€Ssidade d subjtituição dq prodytos4oü  cpmponeçfÉes que nãà 
mais, existrr) no .nercaã,oA  ou qtie éste'jam fora de Unha de labAcaçãd 
-em razão'dè evqly;ãb Xecnolóica ou ?yç, por-qualquer outró motivoAo 
fabricaptenão -mais 'o produza — a proceder asubsjtutção pot'1rodutos 
e/ou,co,mponei-i1tes tecnol9gicamente etuivalentes  ou supdiores 

7.8;, A substituição 'de-,'um produto/equipaménto-, nos ,casos referidos 
acima, estará condicionada a aufQriz1ço do Presidehte do tibunal de 
autiç. 	 .,: 

1 
:9' 	Em caSg e' d danificação estrutural- tpéred, porta4 calçada; etc) 
- 	.4'  

'duranteaentrega de matèriais, e dé responsabiIidde'dQ contratada a 
inter'1àI repaflão e limpeza 	ltcal ode fpra entregué 	, T 

4 	 1 	
n 	

1 

8. IDA AMO
.
TRA- 	• 	 - 

, 
13.-., 	1Sera ex gda m'os€ra dos - ens cnstaritesnoane,xQ 1, cujo prazo, 

piaximo'para o envio sera e bS (?dcói dió úteis, è cre, 10 (dez) 
dias úteis para o recibí'rréhto p,lo DMP,1torYtado a partir da sqlioitação 
feita pelo pregoeird, ojetivando a avaliáção do atendimento das, 

- 	- 	 -'a 
e • 	. 	 e, 

-e' f 

'e 

4 

.4 

- Bloco Des7ntónlq dérúda 4,v.-iistoriador Ruens deMndopça, S/N -Praça dastandelras 
- cE. 78049-926 - Cuiabá — MT Teh:(6S)3617Z3747 -- 
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Tribunl de Jutiça 
MATO GROSO 

TFibpnqI de Justiça ãEstdo ide Mdto Grosso 
Coordenadoria AØniinistrativa 

DepartamêntoAdrninistrativd — Gerênia Setorial de.Licitação 
TéIefope (65)317-3747 

e-mail: Rcitaca6@ijmt.jus.br  

TI/MT - 

Fis. 

ATA DE REGISTRO 'PREÇOS N. 26/2019 CIA. 0019060-15-2019.8.11.0000 
êspêcificàçes técnidás tanto pela área solicitante»quanto pelb Fiscal do 

Contrato, á fim de verificar as èaracterísticas do' material, sob;pepa d 

	

-desc1asificção db'licitante; 	 * 

8.2. 	Pará' os ite'ns Ôi, 02, 03 e 07, cao 'sejam pfe'rtacfas- as 

marcas/modelqjeerêrícia lhão serão solicitadas a?postÊas, devéndd o 

licitante apcesentafos Íudo~ e/çu çei-t1Qcadosexígidts juntamente com 
Os docurnehtos hSbiJitatorios Poderão ser exigiçlas ,as amostras caso 
ofertem` outro 'modelo dquiválerlte, afim de verificar -sè' atendem- 

	

intégrImehte às decrJes. 	 1 	 - 

le 
8.3 	Caso, ha 	soliçitação do- Pregbdiro, o Iidtante provisoriamente 

classificadoem priçndiro lugar deverá apreeIuit&amostrá para'es iténs/ 

-objetivando o tonfrontó dqs materiais cotado dbm as caracteísticas 

estabelecidano Ãnex'o 1 - Especificações Téçh)cas, a serem eiviadas-

em 3até 05 -(Circo) dias, em, local indicado -pelo Pregoeiro ou o 
responsável pél árèa sólicitah€e, com agendamnto da data e horário 

.de entrega no período das Sh às 12hsa das f4 àsí8h; 

8.4. 	A, amostra deverá estar devidamente identificada cbm o ,lomê do 

licitante, conter oresp'ctiyos prospectos e ntaquak, se fo o caso, e 

dispr na êmbalagemn 'de informações èluanto às áuás"caracterisficas, 

tais çom6data de fabricação, pràzo de validade, uantidade do produto, 
sua narca',rTúmerq dé  referência, código do proddta e model. 

8Ç5. 	Q licitantés:devero coidcar,à dispçsiço da dministração'todas a 

condiç'ões indispensávéis à realização- de testes e -fornecer; se mi ônus, 

Os manuais -impressos em língua portuguesa, neèessáriosao seu perfeito 

manuseio' i ' rindn for o ran 

aprovaço dast 

- licitante. - 	 -, 

S. 	É facúltádo aos ,dçrr(ais iicitanteso direito de àcornpãnhar todós o 

rõcedimpntoaela'tivôs à entrega einpeção das- amostras. 

8.10. Para, preséçj:e contratação»- entêndese o teçrt2b amostra, 'como 

 

Bloco Des. António de Arruda 7-Av. Historiador RUbehs de Mendonça,-5/1M -Praça)das Bandeiras 
- 'CEP.: 78049-926 Cuiabá --MT - Te!.: (65)-36173747 	-' 

- 

	

8.6. 	Os-' critérios adotadds baç análise e ptericft 

amostras são:', 
- 	

- 	 1('_ 

• ,analise déconforrnidadõcon as éspecificaçõdo Ánexo,iido tern10 d 

referência; 	- 	 -. 

-. . análise de qualidade de materiais similares utilizados pára a fabricação 

dos produtos; 
• análise de acabamento.' As amostras c!evero aptesentar aparência 

hornoênea, com' superfíci,êsJisa, sem riscos ou bolha. 

	

8.7. 	As amostras serão 'analisadas pela área-solicitante, q-ue emitirá 

parecer, acerca da conformidade com Ø exigêndias deste Terrbo de 

'Referntta. 

	

8.8. 	A nãb aprsjntçk ou rprovaçãb da, amostra Tdes€las.sifka o 

1• 	
- 
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ATA DEaEGISTRO-MEÇOS N.26/2O19- cIoopo6O-15-O9.8:11.00OO 
- : 

 
sendo Um e*empIr corKpjeo- ae éns àorstar1teestç termo e' 

- 	Referência,M.conflruidotom matesaip novos, sguindo Qxata m'ènt& as 

çspecificaçõés constantes 'do presente Termo de eferênciã, cdri o -\ 
objetw de ser analisado quarltrn a conformidade com o item 1. 

especificado. 
8 11 Os protot4Dos poderãô sen mahusçados, desmontados é vefifiçdo'  

dçtalhpclamente, retornandp ao prSponente n&estadoqué seencoQtrar 
apos a'verifica$o- por pàrte d6 Fiscal do autd's4  se'?n,1 ôpus para o 

Cóntratante, para' cpriprovação. d4 atendimento das esp&ificaç6'q9. 

Deve'sé garantiç 'que a entrega Será realizada nas nwsmas 
crateríst1cãs'dd qu fof dispofjibilizado p?r  análisesétdokassirn, OS 

protópos devem reunir çoridições. de verificação dê todo os elementos 

epecjfkç :oli '-de' onSuntos.'cornpostos 'qu 	oósttQem $. produtos 

'4 

fofettàdosf  
8.12. Áposapnalse s Mr1btras, o arr;ifiatante tero 8razcÇe 10 (dez)-

d;as para ,a retirada do produto, 'dntados da notifitço efetu1ada pelo 

Pregoeiro, e, apost  a preclusãq-,do prz, a amostra ser cqnsideracia\  

corno doação dq licitane?rernatante. 	 - 

9.»ÁzppEE)tEçuç3o: 
9 1 	A etre 	dos materièis que não necessitaffi de instalação dever 

- 'ocprr-nqj rao d'eaté2o(vziTÊ)1Iisap.ós'o recebimento dNotà 

deEpqpIp. 

4- 

9.2. 	:Osjtnaeis qúe necsitam 'd'e1'nstaJço teEãb'prâzp-t6 'a1'dé130 ' 
(frinta) diãEentre a entreg&e a respectiv prestaço dØ servio 

ïo. 	-DA ENTREGA/PRÈSTAÇO DOSÉRVIÇO 
10 L Os rnateriai deveão 4ser entregues no TRIUNAL  bE JUSTIÇA DO 

E$TADO DO MATO GRbSSO, locáiizado'Àoehtro Politido 

Adminlstratuvo»RUa C)  s/n - cuiaSa/My - CEP 78049-926 -ri período 
das 8has 12hse da 14 tas 18h, -O gendamento'devera 'ser feit9 com 

Lo 
iscal do-contrato cuj prSença e rndlspensável(  sob pèr de não 

dos' materiais 	 - 

14) 2 A ertres\provis&riera para efito de verificaçode 
dntormidade d produtd, e pos casos, 'Øe estaremMficados ou com 

- 	a embalagem violada, 6'ftcl do cqnratooder sus,pens'frb 
recebimento- e devolyer o prçciutos dê imrilediat4 

-,10.,3.'O licitante vencedor devera apteentar Nota Fiscal Betrônica - 

4 	DANFE -(de'acordoçom legislação da SFAZ-.MT,)', devera estar 	
2 

acompanhada das CePtidões de FEPS, INS e Certidõs Negativas de 
Dçbitos Federal, Estadual, Munutipal e junta Justi,a Trabalhista, 
dentro daprazo de va1idade7onde serão cpnferidQs ç recebido. 

• Bloco Des. Antópip dé Arrüdq- Av. Historiador Rubns de M&idonça,,S/N - Praça daiBandeiras' 
- 	 CEP.: 7804p-926 Cuiabá MT - TeI.:(65Y3617-747 - 

'4 



Thbuhpi d.e Justiça dostadceMato Grosso 
toordenadoria Adniinistrativa 

Departàmento Administrativo —GerênciaSetorial de Licitação 
Telefone: (65)3617-3747' 

eniaiI: Iicitacai@tjmtjus.br  

TJ/MT 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

Fis. 	 

ATA DE REGISTRO PREGOS W2612019,— CIA. 001909-019.8.11.ç0000' 
10.4 P doóurienta fiscal deverá obr'igatoriamerítè conter as 

especificações dos objetos e1regus coristndoa marca ecad um 
deles e respectivos nútper9s de' séries. EmcatnpocorflpIementar na 
Notei Fiscal, deverá ser' informado o númeío 	Nota de Empenho; 
Código/Nó me doBâncà, C'digo da Agência,, Conta Cortente 
iiara depósito. do pagamento em nome da contratada e'noi1ne.do 
Fiscal do Contrato; , 

10.5. Caspejam'9s mateiaísdo anexo Ldivi1idosïem 02 empenhos, 
seehi enviados para o 1° grau/instância e 20 grauYinsfância, 'enviar 
uma nota fiscal ,respectivmente pari cada -ernjenho,'ob'pena de não 
recebimentodp material ou o cancelamento da nota 'fiscal, cujôs 
cústo's estarão a'oencaro do fornecedor; 

10.6 Em caso de mudança de ener¼o de entrega, será inform1ado 
antecipadamente, junto ao empenho du `no ate' do agendametito da 
ertrêga dos materiais. 

10.7. Não transferir pafa outrem, no tddá ou 1e'm parte, os' serv!ççs 
contratados em previa e expressa.anunciâ ddContratante. 

10.8. O &apspcirte, áusto de aliméntação eesçaàiá..dos 'rteriis o'anexo 
1 serão cyst$dós  pelai  Çontratd,a; 	' 7" 

10.9. O serviços 	de manutençãd'réalizdo nosYV2 Cdoí)  últ'imosjnesés 
.dd'prazo de garantia total, terãà prazo de 90hvepta dias) d&garantia 
dos serviços p'retados'; 

 

10.10. Edi caode substituio de materiais, os mesmosterão a prazo de, 
garntia renovadá interalmente, a contar da data, da entrega e 
instalação dos mesmos. 	- 

'11.1. Os materiais serão  vaiiadà,s 

conformidade 	qu'anto à 'qüaíidade' 
Referência, reservado p0 Ëiscal 4ô 

parte, a entrega dos bens, caso seja 
técnica ou documental '(nota,fisèal 
Edital e Áta de kegi&o e Préços), 

11.2r Quando do reébimènt9 pI-ovisório dos materiais empenhados, sé.  

após as'devidas verificações a equipe do Departmeno de 'Material e 
Patri'rtiônio e/oú fjsçài do contrato, cbnstàt'ar  ,qyé ,os) iterns) não 
aténde(em) as exigências do Edital; a contratada será NÕtISCADA para 
realizar a retirada no prazo máximo de 48 Yórs qú ,ã depender 'da 
quantidade 

 
ser entregue, 'ds materipi nem,serão rece&id6. Áps esse 

prazo, o Tribunal;,dê Justiçà não se responsabilizará pela guarda e 
quisquër outros encargos pro'véniente de cãsos fortuitos Ou força 

Bloco  Des. António de Arruda'- 'Av.Historiador Rybens-de Méndona, S/N -Praça das Bandeiras' 
\ 	CEP.: 78049-926 - Cuiabá'- MT - 11i.:t6)-3617-374Z. 

4 ,,  1 

11. 	MÕDO DE àECÉBIMEN]OJACEITE e 
com o es.co.po, ide verificar sua 
déscrÃt. no. presente: Termo- ,de 
Ctntrato' rejeitar, rio 'todo Ou em 
veifièadbalguma deconf6rmidade 
preenchida em' desacordo com o 

7 	( 
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'Tri'bp,cil (J )dstiçd4b. Estado dê Ma5ç-Gr9s6 
Coordenadorraídmiti4strtíVa 

ep »àrtamento Àdniinkstrtivo - Gerên'cia Settíèial detiditaço 
Tribunal dèJutiça 	

t 	 Telefone: (65)3617-3247 

	

MAtO GROSSO 	 , etnail 1Icltacao@tJ!1tIus br 

3 	,%  

PE-REGISTRO PREÇO. 26/2019"- CIA. OO19O6O-15-29.8tOpOO" 
.maior.  

11 	Os m,teriaisrâo recpbidps, conforrrí'e,ps artigbs3 a Z64a Lei n 

8 666793,'da, sguirjfe fõrma 
, 	NNTE, rio atoda enrega   do  PROVISORIA 	

dutoefqitp 'de pos±tior verificação d cÔpTbrm[dade do -pro 

cÕm 	epõfcações cona 	 de Referêdia ' s 	doTer6o 
 
'. 

	

íI;3J2. 	EFINITÏVAMENTE; a6 	vyefricã'âo 	quahtidp'dq 

exgilà neste Tr?nà 	.çférêrícia, em, aCéf 05 (cintq) dia 

uteis pos o -ec&bimento povispriq pMzo este seo material ' 

est7r,emconformidade cem o;ditài podendoer maiora 
0e0iárrári:14, quja ntida de- do materí:s a serem {entregue ou 

hecssidad4ç auxilio têcrrco), mediante 'testo na 4nota fiscal, 

- 	 apos cotnpro'ada a adequSção aos ermos ,cor4ratuais t 
dade quejiãose verifiquern defeitos ou m5erfëições 

11.4. A ér1tréga de .matebíais çoni .Notb Fiscal 	valor a,ciffi de fR$ 
4.76 000,00 (ceho e setenta 1e seis, mil reais), deveão sçr. rec'ébido ' 

pelo Fisçl e acompanhatot pela Com ISãO Eeçmanente qe Récebimepto 
de Mterial, designda pelas Portarias ri 458/2013-G ADM e 57/20'i3'- 

a~p5tprido,à -Nota Fiscal em conjunto com o Físcàrldotpntratç. 

1*.2., Na 'entre9ãoutaido suia}nerts- Tóre    b  	pafa 

conferência no TJMTros mesmds dave,roestar acbmpanhdosdallota 
FicaL dØ vinda O docu1?ne?ito'fisçá(devera conter as e44specificaçõs dos 
objetos entrpgyes, conte1no tiarcá rqspectos nómerosie seriep 

1-2.3. Apresentada o Nota Fiscar eletrônica ,de Venda calerq ao Fiscal do 
Contrato eo DMPatestá-ld, nos terbios de ItêrnMQ,O DE7ENTREG,A 
E PRESTAÇÃO-DO SERVIÇOJ ertcminhnd6-&ao pàra pàgainept6 r 

13 ÕAS OBkGAÇÕE$ D ØRGAÔ tERENCIÁDOR Ç DO 
FORNECEDOR  

13.1. 'So obrigações do Otgão Gerepciador 1 	 1 

-J 

i3 1.L Selicitar4ëmpSnhodos ntateriãism'morfiéhto oØortunp c 
e cone lente d 	 m e acÕrdofo aquantidadçsnecessarias) 

13.1.2. Receber e conferir ps rnateficUsa de, acordo com as 
- 9 exigêncís  

4. 

i2! 	MOpO,ØE PÀGAMENtÕ 	- 

12 1 O' pgariento Èra efétuado' so.mente apQs páe1te dê!n%r7ôk d2s 

equipafnéno Øelo Fisc4l'do Contra€o, 
 

13 1 à. Efetuàr o pagamento em ate30 (trina*dia -apos o 
'. r'ecebiriento, def1itivq 'd9 beni" e e' eiver'devid,anjehte 

ifistalacJo,ressalvarido os Casos e'm que por falta dë 
', 	•> 	k 	 - 

44- 

Btoco pes. António de Arruda - Av. Hlstorldor Rubes de Mendonça S/N - Práça das Bandeiras 
:'7Bp49-t92'6 - CuiaPá -'I1T,tTel.: (65) 3617-3747. 
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1 
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MATO GROSSO 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 2612019 CIA. 0019060-15-2019.8.11.0000 
' condições ,adequadas a cohtrtada fique impossibilitada de 

•cp'ncluir seus serviços,- 
13,1.4. 

erviçoç

:13:1.4. O documento fiscal'deverá ,e'tar devidamente 'testado 
e instruído com ãsce'rti4ões de rguIaridadfl fiscal-entr.le gues 

T 	pélo licita ntevenèédor 
13.1.5. DisponUiilizar locál para re,debij'tientd e guarda dds 

produtos;, 	
'1 	 - 

13.2. São pbrigaM doFprnecedor: 	 -. 
13.2.1,. "Entregar os rriàteriais

' 	
o ÀNEXO-I do' - termo-termo de 

• ,- 	
,d  

referêhci, conforme., descrição do ' tem MODO DE' 

ENTREGA/PRESTAÇÃO DE SEIVI,ÇO 
13.2.2. Apresentar os 'materiaislicitados novos é embalados 

adequadamente. 
13.2.3. Apresentar; dedla/ação de id'bneida,de paf.iicita'ç  ou 

A 

	

	 contratar com a Administração Pôbliea de))endo èomprovar 
regularidade Øscal; 

Cümprlr os prazos de entrega-,  
dq 'sanções adrflinitrativa. 

13.2.5 'informar na Nota Pi'scal, ert  campo. 'complementar, 'o 
núrnerõ da Atã dé R'égitro' de:,  Preços', 9  ?iúmero da. 

-Solicjtação de Empenho 'é _da Nota de ETtipe'n1io o 
I'déntificador'doprocesso, o nome'dQf(sca!'dg cqntrátp, bem 
como a descrição ' a rnarca 'do rqàteHãt solicitado., 

	

13.2.5.1. 	Caso selam  os'materi'aYs':do ANEXO I, do termo 
de reerênda, diyididos' em 02' empenhos, (a serem 
encaminhados -para o 	l 	Aau/instância . 'a 20  
gràu/in'stância), enviar unia nota fiscal réspectivatçe'nte 
pará áadà empenho, sob -pena de no recebimento do 
-material ou o çancelamentodà nota fi'cal,' cujas custos 

" estarão à seu endargo.  
13.2.6. Ao re'çebr'a' Nota dpEmØdnho. caso a' contratada 

desejç solicitar p'razo d& prorrogação de ,entrega ou troba de 
marca, deverá'fazêl em até ib (dez) as contados a?partir 
ddata'dà recebimento do r'efériØe docu,piento', sob pena de 
indefefimento ido pedido ou aplicação de multa O pedido 
deverá ser forrni,ulado aprsentando.:  

	

13.26.1.' 	'As jusfificativas suøervenien,tes acompanhadas 
Øed6cLuimentos comprobat6rios.  

	

13..16.2. 	Em caso de desc'9rflÍriuida'de dw material, 
apresenta(tara do fabricante' in'foryna,ndo 'os- motivos; 

	

13:2.6.3. 	, A informaão de manutnção 'do' pçeç'o 'ou. a 
,1 E 

 

Bloco Des. António deeÃrr'uda - Av. lIstorladorRubens'de Mendonç'a, S/N - Praça das Bandeiras 
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'TrIburiQ! de Jutiça,do Êstado deMatGrosso' 
-'Coordenadõri? Admini%tativa 

Depdtánien'to Àdr9inistrátiyo GêçênciaetorJadé4Liçitàçãà 
Tribunal de,iustiça 	 ,, - 	

- 	 ,Telétone: (65)17-3747 

ATOGROSSO 	 e,mail: F&tacaó@tfrnt.jus.br.  
• -MATO 

	

-, 	 -q 
1 	

¶ 	4 	 1 	 4) 

ATA DE*EGXSTRO PREtOSN?26/2019SCM. oolgo6o-1572019S.11.0000' 	r 
readequaçã9finánce1ra, , 

,13.264. 	A Informação, de manuteriçq dcCJ*zo 'de 

garantia ou aleraçãÔ do rflesrho', 	 / 

13.2.6.5.A informação do -pr~Õ'4qe e'htrega que ju'1a 
necessario da pforrogação', bem tomQ n9pido de troca 
de -marca;  

Í3.27'» Nqco de'p'éddfeAroca d r dàysuend&e y 
1' 	 - 

• prazo d 	enfreg 1d9'materia l '4"à- contar, 4,dta da 

pcot9ólizaão do'peç1 ido, té,acJécisã 	egiden4çiSf, oItando 

a fIy ate10 prazo 'firia!-dq'lauula G dq T.ei-mq de refeênci 

13 2!' 	N a hípotese de pedidode prorrogaão de prazo, caso .a 

[ 	solicitá'çâo não tenha sidb prciada 'ate o praM final, 
É 	 co'htaqos a partir da datã dÓ recebimento da nota de' 

empbnhb,ficá automticarpe9te-prqrrogado p praopor.n1ais - 

30 'dias, contad'o a- partir do prazo final arão envio 4os 
ateflais,0jiéto .dO pdídoÀdé"rorrogó. 	 ,j 

:29 	Cas'b no ' s 	pcesentç o' doEurféntØs, 	as 	- 
rnforitqções'b"pedido poderá será indeferido,4' e, sendÓc' 

confirmadd ' iidefèrimrvto pélo Ordenadorde- Despess, a 
apliçaçãa de pena I?dàde eÂfara contar do prazo conante nÇ 
cláusula ,do Termo,cie. réferçia ...- 

-,  
- 	

•"' 	 ' 	 - 	" 	- 

'4 	

B 	
4' 	

4_ 

14.- DAS PENALIDADESSORE A LIC4ITAF4TE CPNTRATADA 

	

1'4.1-. 'A'DVÉRTÊN'CIA:" 	
' 	 ' '•' , - - 

À 	 '4 

114.1.Ï. 'Mvéftência6019 riáci cíjmprimérfto .de-.GIáUsLíFa Çopt?atÔaj,'esde 

'4 

À, 

dmentQ normal do setviço ou sua codclüsã e que nã9 interfira Io ian  
não traga prejuizós etonârnicos e uncicitiais a est& Orgão, 

4a MULTA:  

.-. 	
14;2.1. D&1% Çyrnp$r'cénto' sobre ovFor tóaldõor1toa" 

4 

cad t rejrçidê'iicia. dd'nóti*pdeteij'nipanfé. Àa;À0licação 'a 
enalicjadé de Øvértêndia; 	 -•4'- 

14 22 De 20;&jdois pôr tento) ao dia até o -limita' de4' 20% - 
(vintçjorceo)sore 6yalor Øas mercdoçis nos casos de 
atraso' ?njtstincdo de 'ate 05-dias qos prazos de" 

1;, ,-fla eitreà dp-pbféto licitado; 	 4' 	- 

- 	

> 	 II. 	'Nan)ágei; 	{4t1 

	

III 	Na abstituição do objeto 4idtado, 	À 

	

- IV. 	Na' prestação dos eK'iços dé àssistênciá técnica, 
14.3. 'De 2% (dos por cento) 'ão da ato-lirijjtena\mo de 20% 

sobre   vajôr'tbtàtda obrigação pendente rioçã$os de a&aso:e/ou* 

.?ectja injus€ificadà Acimàde dS,ips'4 nos prazosëd"  
:- 

- 
.4'' 	

4. 	 •• 	¶ 	 1 
-4 	 - 4444 	'•' 	 4 	 4 	 / 	. 	-4 	-  

Bloco Oes4'Ahtónio eA'i-rúda 1- Av. Historiador. Rubenp d Mëndonça, S/N Pfaça dasBbndeira» 
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ATADE REGISTRO I'REÇOS N. 26/2019 tZA001906015-20198.f1.00pt 

	

1» 	Ç'Jaentrëga do objeto lícitado;  

	

II; 	Np' montagem;, 
III. Na substiEui9ãd d6 objeto licitado, 	 - 
IV. Naprestaçãodqssrviçode agsistgnciá técnica;_ 
143.1. Após a f5ó  diadetraso-doprt previsto para erifrpa 

,oü substituição :do objeto ,licitadô, sem justificatk'a aceita 
pela Adminístraçãõ, 

6 
 objeto §eá donsiderado corno 

inexecutatio; 	 1 1 	f, 
	 - 

-144.[ Dê iO% sobre -o val'or totaIda obrigação pendntejios casos 
de: 

	

1. 	entrega parcia,i 'dos objetos licitados; 

	

- IL 	montagémparcÍal dos objetos -Iiitâdos;, 
III. 4não,  substituição de o&jèto 'récuisadp ou com vícios desde 

que confiureinexecuço parcial;,-  

	

'iv: 	entrega de material,  com ddeiodê fábricação, danificado 
ejoli ir1çompIto; 

	

'J. 	oiatrs hipóteses 1nêxecução parcial do CONTRATO 

	

/145. 	De 20% obrd o vaIo total do çotitratonpscaso de: 

	

I,- 	recusa infustificad»a em iniciar, a entrega dos objetos 
licitados; 	 \ 

	

II. 	recusa injustificada em rnoi1tarô 9i0s !icitadõsr 

	

iP. 	•recusa injUstificada, em entregara totalidade" dos, objetos 

>lidtacios; 
IV. outrashipótesés-de inxecuçãó total do «ONT.ATOJ 

	

±4.6. 	O.,confràtado estará sujeito àidda à- ,segúintes sanções 
administrativas; 	 7 	 - 

) 

	

I. 	Declàra'ção deinidoneidade ?para  licitar ou contratar com a 
Administçaçãd,Públia; 

'TI. Suspnsão temporária de: participar de, licitaçõps e 
impedimento de cfontrataf, Coma Poder Júdiciário; 	- 

14.7. Aapíicaqdas penalidades séiá prcedida da çonçaso da 
dpdrtunidadd de 'ampla defesa -por parte do contratante, na forma 

daJ'éi. 

-REVISÃO E CANCELAMENTO' . 
15.1. A Adrniçistração realizará pesqujsa de m'ercado 5eriodiameqte, em 

intervalos não supçriorçaA80 (cento eoitenta) dias', a fim. c1e verificar 
awantajoidade dos preços registrad'ós nesta A'a. 	 - 

152 0s preços registrados poderão ser rçistos em  detorrêrÇci>dê 
eventual redução dos preços praticados no mercado oue fto què eÍeve 
b custo do-  objeto regisfrado,càbendo  à A4ministração promover a' 

a 

 

Bloco Des. António de Arruda - Av.HItbyIaddr Rubens de Mendonça, S/frJ- Praça dasBanelras - 	
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ATA DE RFG!STRO PREÇOS Nt 26f2O1 -tIA. O1906o45-2O1q.an.o,000'í 

'negociações junto ao(s) fornecedor(s) 	- 
15.3. 'Quando o reçoregi5tradotorharse suprwra6 preço praticado,-nó 

'mercado,  por moti'..p superveniente,, aé  »dminstra'ço convocará o(s) 

forneedo?(e's) pèra negociar(err) a redução ddpréços Qs valores 
praOcados pelo mércdá, 	 - 

154 	O forneCddr que n!o ace(tar Feduzir sçutrçb ao vaor praticao 
pelo mercado será libeçado do comprarnissoasun1do, s»m apficação 

depenlidade,  

tribLihql de, JUidpbfoJe-MQtodss& 
4. 	'5 	 Cdor4enaoriâidmirjJsttjva' 

'De'p?tamentç, 4dfnirstfaib é6èrênçiá Setorial de Ucitçãà 
'r 	1élefone;T(56173747 

e-riaiI: iicitacaotjt.jus.br  
TriunaI de Justiça 	y 
,MATpGRQSSQ 	y 

T5.41. 'A ordem de classiic6ção dos fornededor'e's' -qqe 
acitarem1  reduzir seus preçds,,aôs kaioresde mercado 

7 	s 	obsetvâré aclWssifloação  original.  
e' 

15 	Quando o preçç de mercdo tornar-se superioraos pretos 
reisÇrado' d fornecedrnãp pudercurn'prir ocorflprortpso o árgão 

erénciadpoqeé  
15 5 1 liberar o farnqcedor do cqmpramiso assumido, casa a 

,. comuhicaão oc'çfra hn€es do pedido de fdrriecimento, e sn ' 
aplicação. a penálidade7  se, co?ifirmada a vêracidade dos 
motivs eçomprovirjtefapesentados, e 	' 	 • 

15 52 çont'odar os dentais fornecedores para assegurar igudi 	' 

« 	r 	oporWnrdae de ne9otcação 
155 Não havèndo;êxito nas ?jegociaçõès, o orgão gere adbrQJveFa 

procede; a revogbé desta ata de registt dê prqços, adotando as 
medidas cabíveis para 9btençãb da cdntrataçao maisvantajosa 

iS 7 O rçgit±o do fçrnecedor sera cahcelado quapdo 

— 15.7,.1.-descumptr as cordiçõ's da ata de regitro depr'êços 
15'7,2.'pão retirar a nota de mpepho' u ins&une?*o 

4quilente rio
1prazo estabelecido pela Aqministraçb, sent 

justifiçâtiva açitayéI,  
157.3 e-pão aceitar reduzir àA seiJ préç rëítrado, ria hipotês'e 

deste 	tornr stíperiór aquelés ratadds'no mercs'do, ou 
15.7.4. sofrec sanção -administrativa cujo pfeitotorne-o 

proibiçio , elçbrar contrato a n;nistrtiva/alan;ando o 
orgãp gerer1ciado e orgã6() partcipartte(W) 	'í  

15.8;,'O cancelampntcf de fé gitros nas hipotesesprevists nos itens 
15 7 1 15.7.2 e 15.7 4 será formalizado por despacho 'c16 orgãb 

	

w 	rr gêrnciador, assegurado QJcorktradirio ea apla d,efesa' 
15.9. O cancelarenta do registr. de preços pQdèra  ocorrer  ao tatõ '  

.superveríiertte, d,eçorrente de çao fortuito oi' foldçae  maior; que 
preudig(Je o cumprimento  da ata, deviøamànte  ,"comprovados 1 e' 
justiicadqsf

1 w1 

	
ve'- 	

e 

1S.9;1. pôr razãà dØ' iptrssépúblico;4ú 

Bloco Ds. Açitóniod Arj-uda — v'HistorIadorRubens cte Mepdonça,-S/N —,Praça dasBandeira 
LEP.: 78049-92&i'Çúiab4, MT,-',Tel.: ,(65) 361,Z-3747 
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(Tribunal de Jutiça do Esfado de Mafo Gro'sso, 
Coordnadoria Administrativa, 

RepartamentoAdminístrdtivo - Gérênciaseto'rial de Licitaço 
Telefone: (65)317-3747 

1 e-mail: Iicitacaotjmt.jus.br  

TJ/MT 

 

Tribunal dJustiça 
-j 	 MATO GROSSO, 

Fls. 	 

 

  

ATÁ DE REGISTRO PREÇ9S N. 26/2010r CIA. 0019060;152019.811.0000 

- / 	

15.9.2. a pedido 'do 'fornecedo. 

• 16., CONDIÇÕES GERAIS 
16.1. As condições'geràis do fornecimento, tais 'como os. prazos para 

entrega e recebimejito doobJétoas'obrigç6es da-Adminitraçãq e •do 

fornecedor registrado penalidades e demat's condições do ajuste,, 

encoqtram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL 

16.2. É vedado'çtetuar acréscimos nos q'uantitt'iVos fixados nesta ata de 
registro dê preços, iqtlusiye o ãcrScimo'4e qu'dirata O §1° dà art. 65 

da Lei rj9S.666/9i  
16.3. A-ata de reaIizaçã6dasessãppública dá pregão, cQntendo)a-reIaão 

- dos' liéifantes que"aceitarem cotár,os 'jiens ou serviços com,-preços iguais - 

ao-do Iiditarte vçncedor,docert'ame;será anexada  lestaka de Registro \ 

de -Preços,, nos.termo's do art. 'fI,'4°dd DeeretÕ h'. 7.892, de 2014. A 

ta de .realização da' sesão pública d'o- pregão, contendo a relação dos 
licitantes quê aceitarem cotar os bens ou serV(oscom pretos iguais ão 
,Jo licitante vencedor do certame, será anexada a esta Atà de Registo 
de Preços, nostermos do art. 11É §40 ,dóDecreto n'. 7.892, de 2013. 

16.4. As 'correspondências exédidas pelas partés igná$Has deverão 
mencionar o t'túm&o deste instrumento e -o 'as,unto 'e5,éçífico da 

correspondência. 	E 
16.5. As comØnicaçSes feitas ao órgão ;gerenciádor deverão.er  

endereçadas ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA.DOSTÀDQ'DE MÁT0,dROSSO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRÁTIVO-'DIVISÃÔ 1DE COMPRAS ANEXO 

ADMINISTRATIVO DESEMBARGADOR ANTÓNIO, DE ARRUPÁ AV. 
HISTORIADOR 4JBF'4S DE MÈNDONÇA, S/N tL CUIABÁ - MT - 'CEP 

/ 	 7Q flAO..O 	 - 	 - 

1.6. Eventuais mu'anas de endereço dq órgão ade'rénte ou dos 

fornecedores deverão sercomunicadas por ésçritoao frØagerenidor. 

1Ç.7. Tódo instrumento de procuração deveiá'c,dnstar firma reconhecida' 

' 	 do mandante, nos ternos do irtigo 654,, arágrafo °, do código Civil 

Brasileira. 	 / 

16.8 O fornecedor- obrigp-se .a manter em •tõrfip,atibilidàde com as 
obrigações por ele assumida, "com'todas as "condições de haiIitaç'o.d 

qualificação exigidas-na licitação'e a cumprir fielmente ás Cláusplas ora 

'avençadas, bemcorno- pôm as no'rmas previstas na Lei n. 8.66/93 e 
legislação complementaf,, 4urante a vigêpcia desta, Ata de Rgistro de 

Peços. 	
" 	,1 

16S. Os casos omissos qug pão ul'trapa'ssem` a 'co?npetncia dã Fiscal da 

'ÁRP se'rão' resolvidos em :reuniões fõrrS-iais realizadas- entre o Fiscal' & 
Fornecedor ou sey proúra'doç é a queM interessar, Íavrandd-e ao' final 

BiodoDes. António de Arruda - Av, HlstoçIadorubens de Me'ndorça', S/N Praçdas Bandeiras 
CEP: 78949-926 Qilabá -71'- Tel.: (65),3(~i773747 

/ 



4 

TrIbiiaI de Justiça. 

,MATd-qROssQ g 

Tribunal de Jtiado 
CCoordéMdori9Adn)inistrativa t 

,Departamento Admrnisttatiüo — Gçrência Sçtorial de Lícrtaço 

Têkfone: ()361347 

• e-mail: Iléitaçaô@tjmtjus.br  

TJ/MT 

FIs. 	 

AA DE'REGZSTRO'PREÇOS.N.26/2019 — CIA. 9O19O6Oç15-20X9.tlZ.0000 
da reunião ata drcünstancjada assinaçía pôr tçdos os presentes que' 

\devêt-a se?,,juntada aps autos ç çntsminhaca çara a ciênta db 

Órd'énador depéspes. " 
1 	• 	 • 

1 

1 	 1 

'17. DApLrcAçÀo 	 ,. 

171 	Cr Extrato ed a-Ãta'será''pubiicádôh&' 	 çI& 
1 

MafoGrosso, cpçifotme disposta no af+io 61,paragriãto unico, da Lei'n 

8.66,6/1993, e divuígad bo sit4 do TSMT 

• 
18í bôEORQ,  

-lb .;L-'  fica'eeito o Foro d Comarc de Côiaba, Eta'do de Mato Grosso, 
* 
.para: dirimir quaiquerícohtrovérias riundas Øje instrúmnto; 

rertuncianèj&se quaíqqe'r çutr6. 

118.2. E asim, para firmezje validade dó pactuadp, f prsente Ata de 
Registro de Preos de bntratç(foi Iavràdo'emduas 'ub) vias..dé'i,giffii 

• teor; ,que, depois de Jdp' eadiado em orderpç ai assinado pelos" 
qr quastSert'uirih' ás. '; 

1"CuiaÁb-MT, h de março de 2O19 

í 

3 

p.eeHibàraçJor CARLc$ÀLBÇk 
Presiden€etdo'TRIQNL A DÈ 

ÇONTRATANTÈ 

DA I*ÕCHA, 
IÇA 

4 ' 

1' 

Testembnha'( 

1- MARIANÀR 
N 

XGES'TOM D'AARP) 

2- CLAINXL-TC,NAGÚ ARL 

ÊIcAL 'DAAR5 

.RG: 

'CPF. Õ2.fl4tO4H! 
REI NtDQ' MÂRTINS frEIkEIk.A - Matr(cL 287 

JÇFJSCAL SUBSTITUTO , !• ' 	 7 

-Matçícula'38790 

' /• 

UM 
MËÓLIFE1ÍNbLJS 4< 

e 

- 	
\- 

GU S DOS SANTOS Matríçula; n.1 1.62 
- 
•< 4 	

(7 

•.r' .' 	1.. 

ØCIOD L* 
ARE$E NGELISJA 
SGQ'é CP •n.0.861,.Oi 8L7 

V. ist4rlador Rube'rl!de 	ndonça,S/J Prça das.Bande[r 
49-9'6.,- Cuiabá MT -<Fel.: '65) 

Bloco Ds. Antórllde Arruda 

;. k3 
f. iY-Lt : : 



( 'e 

.1 

1 

/ 

/ 

7 

1 

/ 

1 

t 

tribuqI de Justiça dófttado p atoprosso 
/ 	rCoprdenadorja Administrativa 

LepartpientoMmi?iistrativo -Seêriâi'a Setojial de Licitação 
e 	TeleÇone: (65)36í7-37!47 

-rnaiI Licitacao9tjnit jus.br  
TribunI de Justiça 

MATO GROSSO 	1  4 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N.f26/20191 CIA. 0P1 oso-152o*9.s.I1.0000 
1 	 « 

L 	 / 	1 

RG: 
CPF: 

14. 
e 

/ 

Bloco Des. António 1e Aruda\ - Av,. h)storiador Rubçn de Mejidonça, 5/N Praça das Bandei?as 
CEP. :.fl049tg26 - Cuiabá - Mfl- Tei.: (6) 397-3747 ) 
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