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ATA PE REGI6 t&PREÇÇSN.4o/iOlg -,qAOQ23tOiL6l:2019.8.n.0000r, 

' 	ATA bEREGISTRÔXD -PRÇdS 
JRIByNAL DE, JUSTIÇA DO ESTADQ DE MATOGROSSO 

ÁTA DE RE4GISTR0 D PREÇOS R. 40I?019 	, 
.4 

O 	ESTADO` DE MATq . GRpSSQ;" por ihteinidio. ; dó PODER  
JUDICIARIOLTRIBUNAL DÊ JUSTIÇA, CNPJ «'03 &35Ç06I0001'10 com recursos' 
próprios (FÕ?itè 100), ou do FUNDO DE APOIO AO JUDICIARO/FUNAJURIS, 
CNPJ sob o n°V1  87283719001-fl (Foptd 240), sedido no Paiaciç çla Justiça, 
Centro Ppliticp AdmInItraivo, em Quiaba/Mt, CEP 78.049-926,' :sediadostn,o Centro,  
Politicç Admínistrativo erp Cuiaba-MT, CEP 78134j 	nesta capital ne'ste 'àto 
reptesentado pelo Presidente deste odaIici9 1 Exmo Sr ósembargador CARLOS 
ALBERTO ,AL1VES DA ROCHA Brasileiro,-z Ças4do,  portado da Catteira  de 
identidade n 7-388 085-1 SSP/SP e do- CPlsb,Õ ri 012.075'.878-42'   doravnte 
denominado ORÕAO GERENGtADpR, e de' outfo lado a ,empresa 'E G 5 
ÂBRUNI-ÍOSA 1  ME, incrit 	 ob 

	

noCNPJ s'1,n 	3 1 26771tI00,Çt-0O'e jnsqriçãp " - 
EstadUal C 87296245, com sede ná Avenid'apanoél'Carneiro de Meneze ri 13, 

airroPonte da Saudade, Nova riburgo/RJ,.:EP:'-28615-060,4oniderando o e 
julgamento do Preflo Eletrônico n 02/2019 (CIA' 01 07771-30 208 8 11 qdOQ), 
RESOLVEM registrar os pre'os da emAresa  idqicada quaIificad nesta ATA, de 
acordo com a classificação por ela alcançacja e na quanttcacIe cotada atendendo 
as cdfldições previstq no Edital do-,Pregão Elôtrânico li 02/2012, bem qmo no 
Termo de Referênciq  n 10/2018-DSI-tJMT sujeitandÔ-s as partes as normas ' 

,constantes naLei rio  8666/199,3,jio'Decreto n°-7-,89212013e.-Décret0 9488/2018; e 
$m1conformidade coma&dtsposições asegüir 	r 

14 	 _Ç 	 44, 

; DCiOBJEFO 	 - 

	

A pUesete Ata, tempot -objeto o RGIST'O 'QE PRÇOyistdÕ 	e 
futura aquisiço de mateç!at de consurrío ,de ir4formattca ETIQuETA JAd 
RFID 	acordd corp as especifiçações do Anexo 1 do Termo1e Referência n 
10/201Q/DákTJ. .- 

1 

1.2. 	Indeperidentemepte de transcrião, integram esta Ata o'Eital do 
Pregão EIetrôico n.$212919, o Termo  de Referência n '10I20'1'8IQSI-TJMTe a 
propoéa'eácQdota,  

/ 	 * 

	

-v 	 - 
•1 	 *4 	

- 	 1 	 '-, 	
r- 

2 	DA CLASSIFIdAÇÃO DÁEMPRSA,PLAIÜLHA DEMONSTRATIVA óos ; 
PREÇO SPECIFICÃÇOS E, QUTItÁtIVOS DOS PREÇOS, 	

4 

ESPECIFICÁÇQE'aElQUÀ'NTit,ATIVØS  
' -4 

4- 4 

4 
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€ioco Des. Antón!o de Arruda- v. Historiador Rubep dq Mendonça, 5/N,- Praç[das Bn4etras 
- 	CER.: 7Q49-'926?- Cuiabá -*-Mj -jI. (63617-a7»  e 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N.40/2019 - CIA. 0023603-61.2019.8.11.0000 

Empreó,a vencedora: 
	 '4 

1 	
3, 

7,  

Ëmprèia: E O 5 ABRUNH'OSA - ME: 
CNPJ 26 773117/Q0010G INSC9I'ÇÁO ESTADyAL<  87296245 	6 

Endereço: Avenida ManoelCarneiro de Menezes,n. 13, Bairro Ponte da Saudáde 
Cidade: Nova Friburgo/RJ .ÇP: 28615-060 	4 

- 
T&efodé: (22)'2521-2565 	tMAlL: páoIadrfidbrásil.coni'  
NomédoRepresentante LegaL PAOLA CHASTAGNlER 
Carteira de Idéntiade:-20p7,,4.034-8 	ÓrgoE,xpedidotDÈTRAN/J 
CPF: 093.870.557-0 

'4- 

À. 	 '4 

• .O preço' jegistfado, as especificãições do objeto, a quantidadê, 
-' 	fornecedér(es) 0 as demai oondiçõei o,fértada,&ria(s) çoØss)' são -as que 

seguem: 	, 
-7 

EGSÀSkUWHOSAME' 

ITEM DESCRIÇÃO' 	- Un. , 
, 

•-Quahtidade" 

1 •,,,  

valef 
Unitárió 

, 	" 

-Valor 
Total 
R$. 

4 . 	3, 

' 

" 

'Etiqüeta " "TAÓ .- 	RFID 

13,56 	mhz 	com 	chips 	de 
silício 	e 	antenas' 	que 	lhe 

4permfte fesponder aos sinais. 
de rádio enviados por qrna. 

'basè trahsmisSora 'peso 	2g 
,. . 

- 

4 

frequéncia 	'de 	'operação:  

« 

' 
, 

T3.600 
1 

R$ 3.20 

' 

RS9.1300,d0 

- 

'Jiâmetro:'25mm dejectando a' 
distância: 	3-10cm 	pa&ão: 
ISO 14443A. 	. 

MARCÃ:ACURA 

. DOTAÇÂÕ ÔRÇ-ÁMÊNTÁRIA" 
	

« 	 Á,  

3.1. 	As despesas decorrente desta' cQntratção estão programadas em 
dotaço orçanientria 'p?õpiaprevista ilo orçaqient6do Tribunal de Justiça 
do Estadb dê Mato Arosso, para o exercído dê 2019, na cissificáção abái'xo: 

Gestão/Unidade:'UG 0001e 0002--' 
	 Á, 

Fonte:100/240 

Programa de-Trabalho:, 03- Apd1ãAdhiínifrativo / 
	'4 

Elemento de Despës: 3.3.902ÓT'1.1. 

rãjeto/Atividade/operaçâo Especial': 2009 
	 Á'  

1' 
	

1' 

É 



iribúiiai çlê .iustíça. 	, 
rAkrqGRqsso - - 

Jiçioupd'de Justiçdo%tadotfe Má o ,-7 

Coordehado'ria'A&riínisttMi'a : 
';Da9o'Admitrathjo -,derêiçiq Setorial4ciÍo " 

C' Telefon: (65j6ri-S77 

&TA'DtREGIStROPREÇOS,N.40/2019 t'CIA.  0023603-61:2019.811.0000,. 

E-mail marçie clriacotimtJus br 
- 

- 	' 
henardo carneiro@tjmt jus 

1 
 br 	$ 

, 
' 	e 

Là,taçao Departan?enpde Suporte, e 

lnformaçãe DSI-Clil 
2- 	 - 

peprtanjnto,dq.Suorte 

' 	 fotmaão DSI-CTI 	- 

'-%"4. 	 ' 	
•;'-'' 	 1'' 	4' 	

:"4''4 

FistaF A  Itens a 41 (Departàmentd de Conectividade) 

-, 
Èisci'-"rdd1ct:4 - L#' 

'viEC- 
1 

.Nome 
'4 	 -, 

marildoGonrlo daSlva 

- 

3 '4  
HeJVidiã César Mèdeirç Terratdj 

'Matricula .9O1 y 

E.mai!. 	- amariIdo:gonaIotjmt.jus.br 
".  

	

helviio.terr,,@tjrtlt'jt$.brr 	•I 
14 I 	 '4  

Lotação 
3- 	' 

Departarpen'tod,é Conébtividadp 	, 
"4 	-, 	_,,_4. 	- 	' 

4 

'Departamehfo de Çonectiviaàe 
, 	''4 	•' 	' 	'4 	 , 

4- 
 	presença e fiscali'.zação do ,,Tribunal de 3usttç não elide nbrfidiminu 

responèábilidade deppi'esa-contratadà. 
4 

/ 	1 	 Á 	 ' 
N 	 - 	h 	1 

8. MODO DE, ENTREGA, PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PRAfl DE 
EXECUÇÃO  

1 

;k 81.Djnârnicad&Eeàuçâd:  
,,  

8.1.1. A entréga do materiais contratados 'se rã realizada da seuinte 
• • 	

( 	 "4  

	

Z. 	

1 

 fqr'rpa: 	',-, 	
' 	 - 	:' 	

; '-a - 

'4+ ' ' 	 \'4 ,_'4_i . 	 ,''t 

8.1.11.Cabera'ao CONTRATADO a'resonsabiltdade pela qntrega-dos'- 

brj 	corn'td4'S as despesas de transporte, frete- e sëgyrõ- 

6QresØQndéç:. 	 1,  / 

ei i 2 O materjal devera s»entregue pelo ¶orTlebedor éFfI phrf&tps - 

condições'deoeração $ 	 '4+  
81 '3 	ra Deve sè  1 

	

	 entregue, juntamente com os beAs dquiriØos, 

çeçpectiva-•rqtafisçai e/ocifaturas,' 

8 1 '1 4,Vor ocao do Scebimento provisorioldefinitivo dps produos 

"sèrá assinad ,docümento perfin'nte, èm 'coritorfflddde4 corhto 
4/3 

7.4.-A 

Bloco Des._Antnid de Arruda,— Ay. HlstoriadoP-.Rijbens dei'lendànçà';$/N,- Praça das Bandeiras' 
-ÇEP.,78O49926— huabá - MT r  Tel.: 65) 3617-37,47', "4 	-, NI 	 L 	- 	 Á 

4- 	 1 	- 	-3 	 '4' 	- 

'4éstebelecÍdôQ-Ad.7a, da Lei 8666I194-93. ¼ 	 - 
8,1 1 5 Consttado vicio oq défeito de fabricado material etri sua 

-4 	1 

" utilização durahte o prazo de garantia do prodqte (12 m'eses), o 



T'ribunaUdeJustiça - 
'MATO GROSSO 

/ 	 - 	 2 

TribupaLde Ju'tiça d'Estdddde'M'dfo GroSso 
-  

1 	 -oordenadoriaÂdministrativà 

DepartamenoÁd'ministrativô.— Gerência Setoríal IeLicitaØo 
2  Telefone: (65)3617-3747 

2e-Mail: Iiçitacao@hjmt.jus.b'r  
/ 

TJ%MT 

Fis.__________ 

ia DE REGSTROPREÇO'S N.40/2019 - CIA.20023603-61.2019.8.jL,0000 
Fornecedor de'ver'á àuStuí-icspoÊ'utros- iguais ou,superiore"s, 

no prazb de dez'  (10) dias corridos, `contados,  a1  

notificáção efetuada pêlo órgão Gerenciador, 

partir da, 

sem qualquer 

ônus 'adicionali' 
	2 

t 
, 2/ 	 8 

8.2. Pra*õ2e Lodal de Éntregdbs Bens: 

t 

P.2.1. 'Os produtos deverão ser entregues,i&pr±ómáxipío e '30 (trinta). 

diascotiidos,.a contar dà abont do eçebientç dá t'ota de Empenho..2 
.2 

9.2.,2: Os bens deverão 'sei
- 
 ënttegue's' 'rio "erider*o abaixo, após 

- agend'arento prévio tom o fiscal técnico o1JséU- substituto,, e posterlôr 

agendameto qom a equipe dô'DMP:' 

Entrega 

Cuiab- MT 

Departamõnto d'Materral e'Patrimônió (DMP) 

Avenida Fêrnp'ndo ,Ôorya' da"  Costa, 'n.-6'60, êEP 780q0- 

55' TeleSé,(65) 3'267-024. 	 - 

De segunda a s!sta4éia, entre 10h e 11h. 

  

  

2 	- 	2 
183..:-  'Mphitoramnto da Execução 

• 1 	 - 

- 	8..1. èérá2efétuaçlo jelos fiscai téciicó. 

2 

8Á. 'Fo'made avaliação da qualidade dos. bens elou serviços eníregúes 

8'41.. Objet'iva,ndq a continua mefttoria'do,pfocessb de gestão, aolóngoda 

vigência da Atá de kegistfo de Preços, ô TJMT açav4do"Fiscal técnico, A  

realizará, em teri po não 'superioç a "e "(sis)  xflesesL 'a A/aliaçâÓ dé 

• Desempdnhp deFdrnecédor 0que,'peimitirá2a adoção2de eventuéis, ajute: 

po'm4delo de atendimento; conformb critérios abaikp, -podendo ser criados 

-ouros,que sefizerep necessários. 	
2 

Cómúnicação: Avaliaçãoqiialitativa'çIa 'cornúni'caão do forn'ecedor, como: 
claréza na informação, formas de solicitaçôçs e1  qus'tionamentos po TJMT, 
educação e nivel de formaItdadena aterlclrmer7to etempo de resposta as 
solipitaõões. 

ti- 

-Bicço Oes. ntónio 'de Arrud - Av. Historiador Rubens de Men4onç;,S/N - Praça da,s Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - NT -'rei.: (65) 3617-3Z47 

2 

2 



TrijunaIcJe Jústiça do'Esfado 	Mato drosso 
Côordenaddha Admihistçativa t 

Deiaraiiéntó Àdministrati(o 7  Gerêntia Storial de Licitaç'ó 
TeWqne: (5)3Ç1-'3777  11 

si 

e-maib Iicitacao@tjmtjp4str 

ATA E REGISTRO PREÇÇS N 4OJ2019P- CIA 0023603-61 20198 11 0000 
Confiabilidade;'PrStação corrôta isenta','de,  falhar eerros) do, 
secyiço/atepdimepto,comprovanqo a eficac da& medidas prev4ntívás e/ou" 
'corrtivásadotaa. 	ff1 / 

OrganizáçÀo: Dpmprstraãp de planejamento, 'intégração e cójjtrole.das 
ítividadS,cufhprir1do os•praz'bs àcdrdado, dipnibiIiqade depessoalm 
domínio dôs srvj9ÓsLetbnhecimento dás atividades. 	. 

11 

Para os' 7drité?ios: desciitop-r' 	yP . aciii 	 ' ia sérâq alribuidas notas 	'0 (iej4 
(dezycuja niédiâ resultaráem Um dqstonceitoabaiXo 	. - 

PéssirYid (d'Õ a'4'9)"/Regular  (de 	7;) / on (de 75a 89) / ótirpo (de 9 
aiO). 

dor será 
'
ípformadodo9oiet médiooApuaInente, o forne'c 	 btidó 

p 	 dRr dePreços resuftadóernodo e renstrado ndsautos daita 	gio 
	no 

que devera balizar eventuais ações corrêtivas que se fizerem necessariap 

•'rribunai 4eiiifliçà 
MATO GOSO 

L 

74 

'7.  

ê. «MÕD0'pÈ RECÉ131MENY0, 
9.I. Qualídadé eRetbirnentp do(s),prqdutofs) 

L O pf9cesíQt1è recebim.eiitd'dp objeto será çegido 'c9f9rT'e 

revito no 'àrto7 73, da LèI. ? 8t666/93, ' eser\ reáliza'do' 

conjunta meJite' pçip fi' di (ecnitd é pela,Cdrnissão de RecebtrTilito4$Ie 

,Bens do" T4T-pjq QS it9ns que possuir um Valor acjyna deR$ 

t7O00,'O9(D?cretq.9?41-2/2018 
1 	 • 	

.1 
'7 

9.2., F,orma dereçebimento provisório 
r 

9 2 1, 	Os bensque compâpm a aquisição objeto do presente Termo 
7 ' 	- 	

77 7 	 - 	 717 	 ' 

de Referêncideverão ser entregues no prazq mqxjmq de 30trina) 

dias úteis cbnta'r da dàtã dei reÓebimentoE 	mfaorde 	e f&neci mt ebto* 
1 peío contratante.,  -7' 

A 

9.22. 	Quanda d4t? entrga, srá 'tealizao & rec,ebimento 

prov,isórid, para efeito de 0osteFiMVeNficaçãib dó 'cor*ormidae-dos 

prpdutotcornas especificações constantes deste Termo 4e efer&nci 
jt 	 7, 	 .r.4, 	r 	- - 	 7/ 	 . 

9;2.3. 	0 fnscaI,.tpcoico 'devera,. após ,cçmproyaçao.do pfe»to 

--fúncionamentô dom'a±edáI:  emiti re7asinaç em-po rriáxÍmo-05 (cinéd) 
tI- 

dias, úteis, contados dó primeiro dia utilposterioj a entrega os bens, o 

Tõrrto dê Rec9LJp41Ó fçovisóio. 

	

- 	
- 

9 4 	O fordqçøby devera informar ao PJMT -Oepartar\iento de 

Suporte' e Jnformação ,,ç 'Departamento de Conectjvidacfe' a 

disponibihdad do.. produto, por meio dos ender%os Qjetrôoicos 
-7 

'7 

Bloco Des' António de Árruda -:AvHtoçiador u6ens qéMendMiça, S/N.- raça das Bandeir'as 
CEP,: ,78049-926 - Cuiabá - MT1- Tel.: ,Ç6) 3617-347 

e 



Tribunal de Jufiça dEjado de Mato Grosso 
Codrderadoria Administrativa 

tDépa?tament'gAdninistyativ'i.Gerêncfa SétoiaI de Licitação 
- 	Telefone: (653617-3747 

e-mail: iicitacao'itjmIjusbr 

TJ/MT 

FI. TribunÍl de Justiça 
MATO GROSSO 

ATA DREGISTRO PREÇOS N.40/201 — CIA. 0023603-612019.8.ï1.0000 
atendimento.ti@tjmtjus.br- e as'sessdri:çdnectividadectjmtus.br, 

endereçadq ap McaI técnico, p'ará qiie 'sejam tornjadas fàØas as 

providência necessárias, ao, início,  dos traba!hos.. 

9:1 	formadà recebimeptodéfiÁitio 	- 

Definitivo; em no máximo' , 05' (cinco) diasteis, contados é' 

'partir da-ernisão-  do Termo de Recebimento Provi6rio medíahte à 

'ernissãodoTermó de Redêbimen'to Dfinitfvda'gsinãdo pelas pàites. 

9..2. 	Os, produtos deverã&estar1acrados en,ãd deverão apresehar- 

!quais9uer sinais Ø violação, ffia'rca's de, queda, umidades ou 

por' cento) do' total ernpérihadp, pÊocede ase át erifjcØção  das perfeitas 

coridiçÓes físicas,e técnic?s do produto'  

9.3.4. 	Qcrrendo qualquer probIémádabricação;- o Forrteced& '  

,terá o prazá de 10 (dez)diasúteiS.pàía proceder às correçõe&a partir 

"da ntiIicaço, adéquaç.õe&. ou subsÉdiçã9 do, (s) produtp (s) objeto' 

deste ajustes 	 • 

quaisqueç outràs 'irais/caracteríiticásqú&den1pnstrern avarias. 

Por meio de 	 m checagem'visuaIe1&es aleatórios de iOdo  (dez 
-- 	 - 

r 

- 	-
-,  

10. MODO bÉ'PÁGAMENTÔ  
10.1. 	,O fôrnécimento dos produtos, objeto deteTérmo de Rçfbência, dar.: 

t 
se-a pelospreços obtidos na;Iicitaçaoe quantidades defrpids no Anexo A 

dQstØterrnp de Féferênci. 

9.3.5. 1ndeperíderitmente das correções ¶ e/ou adçquações 

nenciorfddas nó item anterior,  For' ecedor-deQerá troqar-ó,sprodutds 

contratados,  imediatamente e ent dafiriitiyà, 6so a 'correção dost 

desvios copstatpdos nâo.sej4 ektuadà  iioperíôdb tie até1O (dez)'dias 

.úteis, contadqs a 'partir da data da primeira notificção, sqm ônus para o 

TJMT;  
9.3.6. - Caso os produtos contratados -hão atendaifi ao especificado-

,ou -apresentem defeitos serão corjsiderados não entregues e a 

contagem do przo de entrega não será t$trompida devido a rejeição 

dos mesm9i Nedte caso, 6 Fornecêaipar' dm o (s) ônus 

-decorrente (s) desse atra'sq. 

4- 

is 

-4 

4 

/3( Bioco<Des. Antônio de ArrudS- Av. Historiador Rubens de Mendonça, /N -'Praça das Banpelras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Tel.:'(65)3617-3747 

e 
-4 

4' 	
'4 

e 



- 10.9. - A devolução c(&çlocignehtaç& de cQbrança não a'rgvada 	TJMT 

não- servira de. rnotivd:pra que a liàitante Vencedoasuspnpa èr)treá 

'ddbêns1 	l'fr 	

• 	 e 

10.10. 	Nrhum paamento'sera etuadoenquntopenddnte de liquidaçao 

qualquer obngaçãô finaj-a,que)he for iniposta,ern viçtude e penalidade. 

-ou inadi'mfêcia:, 	- 	 -' 

	

104. 	eíranteanMise da dõcumeptaço aPresnta4aji4tftài 1epte céij:v 

It 	a NotaFiá'cai, &Fiscaiveriflcar a falta de documento oi anecessidadedp 

algu
1 
m esclarecirnentoporparté:do Fornecedçr, o notjfia 	 rru ra pra que coa 

	

1 

pendência oà réMao 	 frazo6Ál; 

	

10.7. 	A par 	 prz6árapàgarí'énto 

que o  

	

4 	 - 

	

-10.8. 	
J 
Cabo a»ictant. vqtcedora nãç faça 'as áorreç6es aporitadatUrio 

prázo de 48 Ágúarejlta, e oito) horas4 incidira jias aqçes frevisl4sy 

legalmente. 	ifi 1::; 	 -' 
'.1 	

• 	

' 

Depanent'ÂdmiMstrativo - 4rWdcia *kâ!ia.1 aeLiCitÇa9Ø. 
u,Ju,IdI uc JuLI d 	 -- 

MATO GROSSO 	

ía 

	e miIG;tacaoctJrnJusbt' 	 aII 	 r 

TA.DE REGISTRO PREÇOS N.40/zpir- CIA. 0023603-61.2019.8.11.0900 	' 

ÇQ pret6 consfari(eneste instrurbento compreende todas.asdespèss, 
4. 	 .- 	 ., 	1. 

conserpentés ao 'objetq deste documento, ,bem. comolodos ds impostos, 
À 

ti 	como: 'txas, içripostos frete,,M seguro, emba1agens,-miáis é durante,.q 

peíódo cj&'darantiado 'produto, áèm de enca rgos sociais, ?trâbalhiêta&1 

..previdénci?Êjos, fiscaié comerciais, sgur&'e outras &espesasdde qyalqye( 

nature~a que èe façprrf inç1ispensávis à perfeita exeçyção do objé.to destá 

;contratação, já deduzØoos ab?timentos eveptuImenfe conceqidõs 

•'o pagamento será reá lizàdo erntat 30 (trinta) disap
14 

ó.açofrJga 

dosb&fspe 	 n l. oçnecèoao Órgão Ge'rdnc'iad'or (rcebiniéntodefínitivo). 

óonformed*bcdrrênci de caatmderiho, com árDresentacã3 da Notà Fiscal' 

Etetrânicá didamenÇe acoripar(adqdos dpcimenfos comprobaf4rios da/ 

piutenção, daè copdiçõês' d haifiação è dastertidõës,>cofocrnC 

exiênpia do fiscb - cabendo, ao"fiSóalàWstá'ja, 	• 
-  

104 	Pdra a efetnjção cio pagamento, '4evem seradqtadoso -s' 'e 

9 	

eè8 

procedirnptos: 	 . 

-' 

 

10.5. 	.Eés,entaãdq dautn céto;d'ec'obrança,pq stpr'dePrtotoio-'ã& 

TJtAT 

r 

7 
Bloco.Des António de ArrUa -'Av. Hstorlador Rubens de Mépdonça, S/N - Praça .dasBandelras 

- 	, CEP. 7804g-926- Cuiabá MT - Tel.: (65P3617-3747 
- 	

. 

tbra1de JStiça do E fqtíode'Mpto'Grôo . 
• Cbordendor(a7tdniiriistratj'a 

-- ; teiefone: (6S)3t17f3'747 
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Tribunal de Justiça do Estadode Mato Grosso 
- 	 Cáorde,nadoria Administrativa 

'Depaitament Acftninistrativo - Gêrência SeqriaI de Licitaço 
4 
	

Trilunal de Justiça 	 4 	
1 Teefóne: (65)617-3747 

,M4T0 GROSSO 	4' 	 ., 	 - 	 e-mail: iicftacao@tjmt.jus.br  

ÀTA DE REGISTRO PREÇOS N.40/2019 - CIA. 0023603-61.201*.8.11.0000 
>IOAI. , A nota fiscal aprêsentada com erro será devolvida ao Fornecedor 

para rétifidação e reapresentàção, acrkéntàndq;se no pra±o quÍ fixado 

os dias que te passarem entre adata da'deyólão• e a da're,preseqtaço. 

10.12 	A datá'de»encimento da fatura nunc'pderá ser inferior a 30 (trinta 

dias-da data de seu efeQo4encamidhamén 	4+ribünal dê Justiça.! 

'TJ/MT 

	

10.13. 	Havendo, penalidade de. 'multa, 'gIosà"oó 'iindenizações, o valor 

ppdêrá ser deduzido do crédito que o>Fornéôedor porventura fazer jus; 
44 

~1 1 10.14.- - A 'nota fiscal 'deveráser apresentddaem. duas viaspara que possam 

ser atestadas e' encaminhadas- pala pagamento, deyerido 'conteç ps' 

sgi.jintes epecificaões:' 

A data de emissão da nota fiécal 

O valor, unitário e Idtalí, dËacàrdo coma propçstaaprsentada: 

Onúmerd decgpta ban&ár dà empresa, nome dõ banco e'respecti'va agê'ncia; 

-para recbi&entodôs crédíto&. - 

CNPJ'tonstante da fatura deverá 4,ser o mesmo indicadp na proriosta de 

	

4' 	 É 	 -' 	/ 	14' 

preços é na nota de empenho. 	- 	 '- 

	

- 10.15. 	Ó Fornéced& 	 opt 	 Maciõnal, nos' 

termosdá. Lçi complementarn° 123, dkO5nâo gofrerá a 'retenção-

tributária quanto aos imposio & àpntribãí4abrángidos poraquele 

regime. No entanto, b pajamento ficará Õondíôionado à apresentação d 

DecIraçãp, conforme lN/SRF-n° 1.234/2G1* 	- 

-4' 	
1> 

JO.16.4 	4 Ra±ão Social do JMT na njqta ïiscal 
4 

Iôu faturá dSérá ser.  

FÕNDO tE AIOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS eiod TRIBUNAL  DE. 

JUSTIÇÉ DO ESTADO 4 DE. MATO GROSSO. "O Fornecedor emitirá 

faturamentã por réio do, ÇNPJ 4 no d1.872837/0OÕ-93 eldu , 

03.535.Q06100,01-10, de acordo co?n o que estiveçifixado na ordem de 

serviçô/nota è1p'emenho. 

S yalores dos, trib[itos' incic19Qes sobre o fornecimento ora - 

coitratado deverão ser desfacados na respectiva "nota fiscal eou fatura, 

,sempre quS a Fegislçãç tributaria q pe i'qrØndo certo4 'que, no prêço' 

ajustado, ja estarã9 inclusos os valores dá refehdbstributos 	q 	4" 

	

0.18. 	O. T4JV1T i6 auto'riza'rá a réàIiza'ção'd4'ághientos sê, houver, por I
1 

parte' do fiscal fécnièo, 0$ rtecessÓrio$ ATESI$' âomprôvand que os 

'4 

e 

Bloco pes. Antônio de Arrtda 1 Av. Hlstorlador'Rubeiisd&Mendonça, SJN Praça das Band&ras 
,CEP.: 78049-9'2e -.Culabá - MT -,,Tel.:.(6)617-3747, 

4., 



'xíiunaFdé Jústka 
,MATo'GRQ550 

- 	•,,H  
ATAVIE RÇGIS1'-RÕ PREÇQS N.40(2019r- CIA? 0ó236Q3-61.20198.i1.0900 ' 

produtos entregues atpndêm as-'-'especificações tçcrpcas e exigêncis 
1, 	•',,\ 	 .-t 	-. 	 4 

- descritas ne'stqTérmo 4e Seferència. 
 

	

19.19. 	0$,Pqgametós' dfetuadds ao' otneèdor .não à isentarão e as 

origaões e respongáÉiliàades,  vincyfadds, ao frnqiriedto, epeciaImÓje'  

queIas racíot dasq 	a-quaÍidaci do.prouta.  

	

;1b.o 	Ante' de tuáíçjuçr pagamentb será reajizada a, consulta e à exnie 
1 	 4, 

dosdocumeitos)  'a fim de'se 'cornprqvar reguIaridade,10 cda'trmeptd 

no SJCA é a QàIidae dasoridyõe*'-habiIitaão'do Forpdbedpr; 

.40.2i.. 2 Forndedor fica piente da condição-'de quep PJljTem 

tendimdr(tos dis'poi'ç6d do M. '34 'da eí 10.833' de, 291,1212003,̀ é 
4 	 - 	-. 

'Instrução Noftnãt1''â  SRF n° -1.234/201,2 '-de 11)01/2,012, podmá',re'te( na 

tonte, nos pagamentos eMtuados,  os seguintes impostos e contribuiç&s 
-4; 

,TribUtal4Ie Jutiçddõ Esado g1&Mdfo :ro 
Coora?nado'ria Adn1inistrtivit 

bepartam'nttAdhiinstrativo>- Gerência Setorii de Li'citaço 
-Telefone: (65)36117374 

É-maiifhçitcao@t]rntjtsik- 

1% 

• ,(tributário  e 'prêvid'enc rio» 	- 

	

'1022. 	Impostot'nd? PesqaJuridjóa—PJ;' 

1023 ' Contribuição SoiiaI sobre o Cucro Líquido— CSLL, 

	

1024. 	'Con{ribi,iiçâ5ar -o 

' 	• 	 -- 
'4' 	v4 ' 	•%'Y' 	,, 	' 	- 

;PIS/PASEP.'- ' 	-. 

É 

110.2k.-I. 

 

4 ,- 

A retençâo,Sér&' efetuada :ápIidapdpse- ã alíupta próviita'nt,Àhbkoj '-'-' 

4aIft4424/2Q1, d,f1/01/2012. 	- 	e 

1 0.27. 	Na Ilipotese dép'gamento de jurçs de moá e demais"  eflcargos por 

atraso fios autodeVern ser insiruídQs_cdrri as justificativas ejnotivo' e se,r 

suietidos aapreciaço da autoridade superior cometen{e, quS adotará 

asrovidências para ve,rificar e é ou não o cass  'da apu'raçãb-de 

responsbiIi90e, identiftcação dos ?nvoividôp  emputação d9 ônus a que 

de,ucaus.'4 	
;4 t, 	- 

10 28 	Ocorrendd atraso no padamerito,  e desde que para1tal nâq.tenha 
\_ 	 4j 

cpnàorndo de algpmaforn"a o Fornecedor, havera' incidência de atIiaçk 
' m 	 - 	-i - 

onetaria §obre o valõr deido pela variaço ,acumulada' do Índice1  

' 	Naonal'de'eçQs 	• ConsLímidor,ArnpIo— IPC-P'IBQ, ocorrida eritrb-a 
- 	 . datafinal prevista para' &àgaeto e data'dé suaõf thareëIia'ção. 

, 
'11. AS RENÁLIDADaSSORE.OLICJTANTECONTRATAIfl - 

4 - 

2 

- 	Á 	
• 

Bio'to Des. António de Amida - 'AV.'/llstoriador Rubens- de Mendonta, .SIN -Praça,dâs. Bandeira 
r 	CEP.: 7O49-926 - Cyiabá -. MT - Tei.: (65) 36,17-3747 

- 	44 

- 

"7 



Eis.________ >Trjbun'de Justiça 	 1, , 1 " 	telefone: (95)3617:37147 4  
Jv1A'rq GROSSO 	 - 	 e-mail: licítaco@jmtjüsbr  

7' 	 7 

.,Tribunal de-justiça do Êstado.  de Mafq-Grosso 
(IaÀ. 

"èóddnadbria Administrativa 
Departâmentp Administratio'- Gsrência  Setorial dé'Licitaçãp 

ATA DE REGISTRO PREÇOS. N.40/2019 - CM. 00236p3-61.20í9.8.11.0000\  - 
11.1, 	Pela inpxecução total ou parcial da,cohtrataçâQ, 	administração. 

7> 	 4, 

poderá, garanida a prévia defsá aplicar à êm>presa libitante, as 'seguintes 

.41 

penalidades: 

11.2. 	Advertpcia, por escrito, na hipóteses de execução .irrgular da, 

contratáçâa, fo?adps padrões técnicos qu ão> resulte emprejuízã para o 

srviçoeste Tfibprtal>de Jutiça; 	. 

11.3. 	Aplicaço ,dé multa .adrni'nistrativa, aérrt  >daqu7ela previstas aqui, 

contratualmente e legalrnêntp, em até" 1 Q%idêz por qntã) $brè o valor 

total da cÕptratação n$ hipótese dê 1nex0Ôço total ou, violação do 

sigilo; 	 . ., 

114 	Suspensão temporaria'de participaçãd 'riicitação e impédimento de 

wcontratarcôm o PJMT; 	. 	 ' v>JIi .j 

114 	DeclaraçãQ>de iriidoÁQidade para licitar .éa AdniinistraãoFúblióa,'  

enquanto perdura4in os ttolivoú determJr½ártês»dá punição', 'o,ü até tfu' 

seja promovidaa reabilitação, na foFma da lei, perante'a,p'rópria àutoildade 

que aplicou, a pénalidàdé, de acordo bom o,lijciso [V de art. 8í, da Lei-

8t666193.  

11.6. - 	crifØfio da Âdmínistração com, fUndàrienfo no &t. 7°, ,da Lei 

10.5Ô/2002, a emp,reaJidiantepodérá-flcpHmp'ediøa dejiçitar e contratar 

'çpm o P.!MT  pelo pçodé até 05 (cin'6o) anos se, conocadodentrø d 

prazd de 'validade cia sua propoit& deixa,r'de entregar ou apresentar 

documentação falsa exdapara o cêí4aMe ensé
1` 1

jar>b'retardamento da 

execuç'ã Je seu objeto, ríão mantiver a Orbp'ostã, coniportar-Se de modo 

inid6neb.oú cometer frau>dq fiscal,,,  

41.7. 	A aplicação da sançãb dS suspensãb e'declaraçp de inidoneidade 
'7 

implica a inativação 'do padastroç, ipsIbi[itandd, o-' fo'rnecédor ou> 

interessado de relacionar-se,? comerciafrnéntd com a Administração,,, 

Estaç1ual e dos demais &gãos/eiltidades que éventualménte, adeirem ao 

Não corprov'açã&de manutenção dás cpnições de habilitação e 

regularid?Ue fiscal e trabalhit?'exiidas ocerarhe; 

11.9: 	No >caso de d'escumphmentq da,démáisdo7ndiçôps previstaíé neste 

documento, wide não haj'a previsão dê sanç6es'específipas, verificandá-se' 
1 	 X1 

qualquer tipo de dano ou 'prejuí±oao.eo, pàdejeaplfcada A multa dê 

-siQc&Des. António de Arruda - Av.Historiador'Rubens de Mendonça, SJN - Praça das Bndeiras 
CEP.: 78q49-926 -Cuiabá - MT - Tei. (65) 3617-3747 

'e 
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Tr ibunal de JutiÇa 
MATÔ GROSSd 

Fi iUa[ de'Justiçu doEstqdo de mato prósscj 
Coordenadori Adinitiiativa1 

pepartamento Mministrativo — grência Setorual d'e Li6itaçã 
• TeJefpne:65)36ïi-37gT' 

,ATA DE iiEGISTRO-pI3EÇ'O N;40(2019 ç- CIA. OO236O361.2OL9.8.t1.00OO 
j 1% ppr dia ncidente ob}'e'b Válór' mens da coqt/ataçõo até o Umib 4' 

10% (dez- pôr cento), oq ser carçterizaqo dQscuynprirn,ento parbiakda 

	

44 	 t 	• 	- 	 4 

pqnt  gatantida'a7amplá de'Ma.. 

iíi& - "As sançõ
-
S -,serão, publicdas no DJE 	b1atoriàmerfteç 

2 	 j.,ç. 	 - 	 •t 	/ 
4- 

registradas no SIbAF e, n3 bao de pedimen de licitar e cotratapom 

.o. ~JN1,T licitante serà qescrdenciada por igual periodb sem 5rejuizo2das 

'multas 	 ' 	 - 

ti 'ti 	Exj5irados os"' ,)?razos 	oRos' pára, a ehté,ga, ser», 
' - 	 ,-- 	 P".4 	 ' 

Fornecedora o,faça, iniciar-se-a ,à aplica'çodà pehaIidde de mult d4 
• 1 

 

mora, qorrespopden(9, p O,% (meio por cehfo.) Øor dia de .at??s6 

	

,PY'• 	
11,_jJ - 	 •' 	 2' 

injustifiçado ou cuja-jistjficahva no tenha sidà acatada pela Administração 
• 4 	 , 	

t 	 -, 
- 

desfie Egrégio.Tribunal de Justiça incidente, sobre o valõr total . do 4 t 
4 	 .*- 

 
' 	 ,corzifrtado.  

.11.12 	À' muita prevista no hèm anterior ?eça aplicadá ate o limite de 2Õ 

(vinte) dias Apos o ,2b9-'(vigesímo) ,dia, os bens poderão a critério ,da 

Administração, no mais'ser aceitos, contigurandq a inexecu9âo 'total da 

contratação, com as consequnçias 'rescritas,em lei, no ato convdcatorio e 
,• 	

•' 	 .•,' 	
- -4 	 * 	 4• 	

'4 	 ' 	
-2 

no instrumênto,,contratu?L 

1113 	Aemprea vencdor te'râ o razo máimo de 1,0 (dez) dias úteis,  

após redular notificação por ecríto para assinar o ins&umento ,TáI' 
no'tific'açãd,pt,derá erra'lizada,frfe:maii < 	

' 	 ".. 

11.14 	aso não dfaa neste prazopoder'áper aplicada amjla-de bà% 
por dia, incidente sçbr9 o valor totaËda c9ntratação ate o limite de10%(det 

/ :Ot cento jjo7VTC) mediante proçessoadrnitustràtivd, grantidaaampla' 

'defesa.- ' 	 - 

1115 	Se 'o Forneceçior não- reèolher o valor damulta tue. potventyr lhe 
e-' 	 ' 	 2 v 

fotir*sta dentrd e :(óiqcoY diq& út&s á ppntar4ddata q no,tffiaçãç oJ 

r6sponsa')'Øl, ç vlor.' devido ,ra' objeto de insrição n DiVidAti\a'4 

tstadual;para' potÕri6ffldcüç&judiciaíç/óu s,drápasdivéj dê proYesto.' 

da '"' 	 ------------------------------- - - 

n 

	

2,. 
	

- r 	 ,- 	- 

121.Obripqçés do'Órão Óétendór: ' 

	

'4, 	

• 	
t 

BiocoDes, António de Arruda,- Av.2 HistoriadorRubensde Mendonça, S/N -,Praça das Bandetás 
CER.: 78Q4926; Cuiabá - MT - 7i.- (65) 361J-3'747 	' 	- 
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tribuhal de Justiça 
MATO GROSSO 

• ,'Tribunal de Justiçado Ésfpdo de Mato Grob 
Coordenadoria Administrátiva 

DepartamentoAdministrativo - Gerêflcia Setdrial de Licitação 
'Telefone: (65)3617-3747 

e-mail: hcitacao@tjmt.jus.br  

Ti/ MT 

•Fist 	-  

4,1 

'ATA DE REGISTRO PREÇdS N.40/2019'- CIA. 0023603-6L2019.8.119090 
12.1.11. Prestar as'infdrmações nécessárias para qLiefornecedora possa cumprir 
comlsuàs obrjações, dentro das normas e condiõefirmidas na Ata de-Registro 

- dePreos; 
4b' 

12.12, prestar, por meio do Fiscal Técnico, as informaØes 
.
p ,os esclarecimentos 

pertinentes a entrega dç objeto, que por+entura ve,pm ha'a ser solicitados pela 
\ Fornecedbra; 

,&2.2.3. lriformaf à Forhecedora sobre atos qiie' possam interferir direta ou 
indiretamente ha entregado 1objeto; 

12AM. Èftuar,o pa9amento, em até 30 (trinta) dias devo pela;entreóa dos bens, 
desde qCie cumpridísióds as -focmálidde4-e bxiê'nc)as da Ata de Registro dè 

rsçbs. 	 ' 

12.1 .5.isponibilJzac local paiatecebimeri,to e guarda dos prôdutos. -. 	- 

12.Z ObrÏgações doForneced6rr - 

- 	 / 	

t_• 	 1 	 - 

Manter atualizados betdados cadàsfràis junttad Tribunal dê Jstiça do 
stadà de Mato Grosso. 

1 	 Ll,H 

12.22;Apresentar os materiais licitadosnóvps e bmbJdos adequadarpenfe. 

i2..â. Cumprir com os prazos qé entreg -sob 	r?a e'de apJi'dação de san?õés; 

aøminstrativas. 

12.2.4. Assumir total responsabilidade pela; eptre
- 	
g'os produtos contratados,, 

»obdependo aoqué dispõe a proposta, ap'resentadeobservado a,constntesda 
Ata de Registro de Preços e seus anexos, iqóiuivíreparar, corrigir, remover, 
reconstruir èiu substituir, àê suas e*pensas, vícios- ou incorreções quk forem 

-. detéqtado's. 	 - 

,,J2.2.-5. Cumprir, fielnientêa obrigações assumidas, observando as especificaões 
? técniicas deste Termo deR&ernôia. 

12.2.6. domunicar ao TJMT por escrito, quaisquer anormalidades quê ponham em 

risco o êxito e o ciimprimentqdqqsprazos da ênt'reôa dosi  vens, propondo ao ações 

nçcessárias para a execUçãb dos-mesmos. 

12.2.7 Atendér às olicitáçôes emifi'das pela Fiscalização do órgão gérenciado'r 
quanto àofornecimento de inforrt3açõe e/ou dgcúhiehtaãq 

$ 	 1 	
. 

' 12.2:8. Assumir todos os encargos de possiwl dema'n'da trabalhista, cível ou penal 
relaèionadas a exequção dos serviços objeto deste Teçmo d; Reterênciar bem 
como custos relativos ao deslocamentá e estada 4e eys profissionais, caso 
..eistam. 	

t 	
- 	 S 

Bloco Des. António de Arruda - Av. Hitoriador Rubens de Mendonça S/N • Praça dás Bandeiras 
CE'.: 78049-90- Cuiabá :MT 1t41•r ()-3617-374i 

. 1 • 

1 
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friburiàI dJuti 	'o Estado de\dtoGrossq 
cbprdénadoHaAdrninistratiár t  

- 	Departameito Administ?atyo - Gerêncià Setotial deLJcItãç&o 

	

trIb'uhl de Jusça 	- 	* 	 Telefone: (65)3617.3J47* 

I91ATâGR050 	- 	) 	 e-mail: ilcitacaq@timt.tus  b'r 

•4TAqE REGISTRO PREÇOS N?40/2019 - dA. 0d23603-61.20i9411.0000 
12,2A  9 Orientar seus empregados  de qiJe não 'poderão se retirar do preibs »iJ 
)rstIações -doS TJMT portando' vorumes ou 2Gjetos sema dévicja autorizaço- e 

r*lberaão*no,postd de viiIância: 

12!10. Myiteç ses em'pregad idéntífica10 po(crachá e úruiforhiizado, luahd9 
V1 1

- ría  dep*erfdêndias,Adp TJM7I  deven dpsubsifuir. po pYazo estabelecidá'péIØ.6rã9 
iPôrneqdr; qualqüêr. utn 	' . dele 	ue for' inconver*ent  à boa#  ordm dêçnonfre 

ihpapacrdade técnica erturbê'g ação da fischzação, saia das deend&cias dó 
orp Lom Øbjetos sem a devi&n autorização do rqsponsaVeI, não aça'te as çias 

	

n 	dbsefveàs nõrmas iqtrnas. 	 / 	 - 
- 	-t 	- 

12 	11 Dar ciência aos eiiiptegados dp conteudo»a  Ata de egistro e Preççs e 
,das orientaçõs cçrítidas neste dõcurnento;' 	 / 	- 

122 12'Respónsabilizar-seelo cümpr4mento por pafle de susempre9adbs,  das 
normas-disciplinares determinada's pela Adr?iinitrçao; 

1212.13. Manter, çluraríté a igêncja da Atá de Registro d&reço tda aràntia'i çc. 
firmada compatjbihdade cm as. obrigções àsàumidas, todas as tondições dq 

'habilitação eualJfibaçâo apreepfadas quandbØa 'ássinatura do rWeshio' ' 

12Ç2.14. ResponØÕr biyiI A*pèr)&mente por-quaisqyer danos'  ocasiondp& 
administração e sèupatrimônio e/ou terceiros, dolosa pucuIpps amenterern razo 
-de! súá àão oudè omissão 'oú'dèsuéqi emseuhoine agiç 

12.2.1 	Não êmbpraçar Qu 1frustrar a fiscàhzaçâo e o acompaniíamenfq' da 
execução do objeto deste 1çn9 de Referência Cor servidQr designado pêto A  

,contratante; 

12.216 Inforfnarnà Notá Ficai em-çanjØ&bohplementar,. n'úme'ro'da Ata *dé:, 
Registro de 'Pçeçps, o numyro da solicitação e da nota de empenijo, o identificádor 
do-processo o nome do fiscal do Órgão Geenciador,lem como a'dekriçãoe a 
marca-do material solicitado,. 

' 
12.È.17. es Rponsabuizar?se técnica e administrativadiente pelo objeto contratàdo, 

- 1 	não sendo aceitq, sob qualquer pretextç, a transferência dê responsabilidade a' 
outras entidades, sejam fabricaçite,s, técnicps ou quaisqi]er outrot 

-A 	 ç 	-2--- 

13 RÉQISÃO E ÇÁI4CELAMÉNTO 

- 	 A 

j3.1. A ÀdmiistraØo. reálizará 'pequisa de mercado- periodicarheEtê, e... 
intervalos não duperioj-es a1  80 (cento ê oitentaj dias, a fim Ie ve9ficaç a 
vntajdsidade dos pteços ØgisfradÕs nõsta ta. 	- 	 * - 

A- 

13 2 Os preçds re9istrds'poder& sir revistos em decorrência de ventÜal 
redução dos preços rtidos qo mercado oq de fatb que eleve o custo do 
objeto registrado, cabendb a Administração promover as negociações junto 

Bioco Des. Antónlo4e Arrpda -Av4Hlstoriador Rubensde Midonça, S/N -praça áas Bandeira 
CEP.: 1Q49926 - Cuiabá - MJ-Tei.: (,65) 3617-374T 



Tribunal de Justiçai  
MATO GROS~O 

Tribunal dé JustiaQtEsfado de Mato &ogso 
1 tkt 	.rCoorden.adoriAdministraVva - 
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• .ATA DE REGISTRO PREÇOS N.40/2019 - CIA. 0023693-6L2019.8.It0000 
13.3. QUando o preço registrado tornar-se superior do prêço praticado no, 
rtiercado1 por motivo ,súperveiiente; d Admiriistração convocará o(s) 
fpçrècedpr(es) para negociar(em)-a reØução aos preços aà valores praticados 

elom&cado.- 	 • 

1.4.Oiornedédor que não ,aceitar. reduzir séu preço, ao valor- praticadd pelo- 

merçado. será liberado do' compromisso assumido,, sem' aplicação de 

pèiàHØadé. 	 . 

134,1. A ordem de clàssificaçã&dos,foméceWes que, aceitarn reduzir 
seus preços aos valores Øe rnercqdo oServará a classificação original. 

13:5.-Qiando o preço de mercado tornar-áe up?iioaos préçs registrados p 
,ó fornecedor 'não pqder cutTiprir.o compromisso., o'brgão-gerenciaáor poderá:. 

1i511? Liberar o fornecedor Øo comØ(11issbMassuri1idè, caso' a 

comunicação ocorra antes do pedo de fonimÉ'ntd, e sdm plióação da,»' 

'penalidade- s confirmada a veracidade doè rnotivos e compbvarites 

apresentadgs;e 
- 

13.5.2. Conyocàr os dehiais focpec,edoes para assegurar igual.: 

opoduridadedé negociação. 

c 

,Não havendo ,êxito nas ngoawções, o órgãq Qerenciador 'deverá 

proceder a revoàço desta ata di registro de preços, ádotando as medidas 

£qbtvéis para obtenção da contratação 1mais vantajosa. 

"13'7.  O registro do'forneQe,dor serácancelado quando: 
/ 

'13:7.1. Dsõur9prkas condições da atade çóiitro depreços; - 

T 13.72: Não retirar a nota de empenho ad' instrumento, -eqdival,ente no 

prazç estabelecido pela A4rninistração7ser ju!tifica'a abéitáv.el 

i.7.3. 'Não ace)tar 'redUzir o seu preço re,gstrado, na hipó*s?, deste se 

tornar &uperiôr àqúeles pratidados no mercado cd 

1'37.4t Sofrer-sanção administrativa cujo efeit tb'rne-ç proibido :øe celebrar, 

contrato gidministrativo, , alcançando, w, ófa&-aerenciad,r ,e' órgão(è) 

participânte(s). - 	 -I 

f3.8. 'O cancelamento de registros nas viàfás , hipóteses , pçp 	seià krmliza'do 

por-e'paô!'io do órgãogersnciador, assqgur'ado t contraditórip é a ampla' 

detesa. 
 

13.9. O cancdiamento do -registro de preços Oóderá ocorrer por- fàto 

$upeçvenidhte, decorrente de , caso 'fortuito OU for ça maior, que prejudique o 

ôun-iprimsÁko da ata, devidamenté pomprovadoá é jUtificadds:.. 

,.13.9.1. Pôr, razão «e inter&se público; ou 

1,.92, Apedido áo.!6rnedêddr., 	/ 

Bloco Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 5/W- Praça, das Baideiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Tel.: (65) -3617-3747 
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ATA DE.RE9ISTRO PREÇQS-'N.49/201- CIA; 0023603-61019.8.110000 	& 

	

-- 	 _ 	
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-, 14. CONDIÇOES GERAIS 	 / 

J4.1. A condições g7raid dotrneciment& taistomo os- razçs para êntreg e" 

L 	recçbimento do objeto as obrigaõés- da Administrdção 9 ~d& fdcnecec(or. 
i4gitrado; pendádese demais condi6ès doajute, eqcontrm-1se deflntdos 

no Ye no de, 	ricía, 	 E TA 

14,2E veado efetuar acrescimos flQS qhaMaativoè fixad?s 'nesta ata de 
regisirb de preços, iqcIusi'e o Mréscim deciue trata o §'l° do art 65 da 1ein0 

'e1é66I3 -- 

14 3 A ata de realizaço da sessão puLhca dopreão cohendq 4hiaço dod 
licitantes' q'uetaceitarem ctar os bens ou serviços cm preços iguais, ao cio 

Iicitante'vencdor dç ceijarne ser anexada a1-esta Áta de Registro dç Preços, 
nos termôs do art. 11 §4° d,o bêetc n 7 892 cte,2014"-A ata de reatção çJ 
sessão publiea do pregãô, contendo a relação dos licitantes quê aceitarem 
cotar, os,bens'ou sélrviçó cgm preços iguais ao çldjicitante venceor do 
certame, será nexpd a est Ata, de Registro de Preços, nosjerrpos do árt 

	

É}40 do Ddàreto n.?.892,e 2013: 	 , 
- 	 - 	

4 	 - 

14À - As correspbndndidà Áxpedidas pelas parfes signatjrias devero 
mencionar\ q número deslé instrujjiento - e q 	ssdhtó - especificÕ, 'da" 
correspondência, 	 ' 

1; 

	

. 	
/'. 	 _,-% 	 l'•' 	- 

i4 5 As comunicações reflas ao órgão gerenciador d9verão ser enderõça
-

das 
áo' TRihIJNAL DE JUSTiÇADO ESTADO" DE MATO GROSSO — 
DEPÁRTAMEhItO "ADMINISTkATIVO-DIVISÃO DE COMPRAS — ANEXO 
ADMINISTRATIVO DESEMBARGÁDR ANTÓNIO Dg ARUDA - AV 
HISTORIADOR RUENS DE MENDQNÇ'A, SIN — CUIABA — MT ÍCCEft 
18.049-26.  

14.6. Eventuais 'rïiudanás d, qndéréço do ór9oàderent ou dd 
:fornecedores de1erã9 ser conjuiicadas' pqr escrito ao órgão gërenciador  

-14:7 todo intrurrentq de procuaçãÓ dverá -cohtatr-fir,ma recohheêi4 dó 
mandante, rios termos-dó ahigó 654Çparágraf620, do Cóio-CiiI BrásiJeíro.-' 

- 

148, Ojorneqedor obriga-se .rnantêr emcompÇibilzdade com as bbrigaçõés 
por- ele asümida, cqm td'a a àqhdiçõe/dé abilita'çof e uliicafldt 
exigida na licitação e a çLnnr fielmehte as CusulaS oríayençadâs, bemj 
como com Ast norrtias previstas-na Li p. 8.6661.93 e'legislaçdp.cómØíçmeniar,  
durante-a vigênôi desta Ata de Registro dê Preços.  

' 	't4.9. Os casos &nissosque nãÕ últraFas1.ern- a'conpetêcia dó Fiscald ARPíJ 
serão resolVidgs eW reuniões formai realizadas entre4 o Fiscal, x)-Fornecedor" 
ou seu procuradoye a quem inte/essar lyrar1dô-se ao final da rQutuâo ata 
cirbun'stinciad asiq.ãda. 'por todos os prõËó1s que dever* sêrjüntaèia aos 
autos ,e ençàrnnhàde -para a ciência doOr16hador de bepesa. 

? 

'Bloco Des. Antónlo- deArrud&-Av-Histord9r Ruens de MSdonça, S/N - Praça dasBandelras k: 
- 	 CEP. 8p4g-926 - Cylabá MT - Tei. '(65) 3617374 
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ATA DE RËGXSTRO12RE'COS N.40/2019 - CIA. 0023603-61.2019&11.0000 
15.IiA PUBLIÕACÃÔ 	' 	

- - 
15.1. OExtato desta Ala será publicado no DlarlôbflciaFdo Estado de Mato 
Groso, bonrorme disposto no artigp 61, paragrafQi.inico, -da Lei n. '8.666/j 9931  

- -e diviIgda no site do TJMT. 	 / 

-16. D9fOO 	 -J 

-16 1 Fica eIeit o ^Foro da óomarca 'de Ouiab,Éado de Mato Grosso, para 
dirimir quaiq'ur'Ôontrovérsias oriyndas deste .irlstrurTiento,  renudciando-se - 
qualquer  outro. 	 - t 	 • 

162. E,ãssim, para firnie±a e vqlidade dopactuado 

aprefentes 

e AtadêRegjstrd 
- de Preços dê Contrato foi lavrado em du*Kduasj  'via 	igual teor, 'que, 

?dP0!s de jido e achado emordém, vai ssinadb,pèÍos ç 	e por duat -. 
tésteni'ijnhs' 

lo de ariI de 201- 

4 

Desebârgador CAÁLQLB 'ÔkL 
Presidente do TkIBUNP4. DÉ 

- 	 dONTRÁTÁNT 

- 	E OS ABR'tINÀOSÃ - ME 

RG N°. 0074.Q348  DETAN/RJ ' 	CPF: 093-.870.557-1'b 
s. -PÁOLA CHASTAGNIER 	 4 

1 -e 	 2- 

1-. 

/ 

/ 

testeryli)riha& 

1- MARIAI%RIGUES DOS SANTOS - lV1atricÕIa n1162t 

(?E5T0'DP) 	 . 

'LRà. josC; çsf?mi 

-Bioco Des.Antónlo de Arruda - Av. Histoçiador Rub 
CEP. -78049-926 - CuIabá 

2' OFÍCIO DE JUSTIÇA-DE NOV/.FRIEt)'RGO -RJ O934s4A181402 
Luiz ÇarIo. C,rtadn. - TabeliSo R. Eo,fltoBiI!Io, 22j5124.2S' 

CnxÕ.ioiP-OFIOO 	- 	Tn,2o22.jeopn-I2z) 2035 - 

D Reconheço as firmas por Sem&hança de: 
PAOLA DtRRIAUX CI-1ASTAGNIER 

* 

Emols: R45,61. Fel: R$ 1,12. Fundperj: R$ 0,28. 
Funperj: R$ 0,28. Funaren: R$ 0 	Pmcmv: R$ 
Iss: R$ 0,28, Total: R$ 7.90. 

NOVA FR8URGO1RJ, 0310512019. 
JOSIANE P. CAMPOS. Em test._ da ver 
ECZL.9Z NPI Cgnsulte https:kv&.orÍ3.tiJi. 

1 
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ATA DE REGISTRO PREÇQS N.40'/2919-- CIA. 0023603-61.2019;8.11.0000 \ 

atUdula 7558' 
(FlátAL pAÀRP) 

RÇ3: qo 3 
CPF: 55 29 

3.-' :HENÀRDÕ $5? 
ÇISCA 	 P $UTltU± »RP

ÉG 

 

cPF4b L&S&3L-tB 
e 

7 
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