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ATA DE'EGIsTRq PREÇOS N. 041/2019 - CIA. 0025299-35.2019,,8.11.0000. 

ATAS  DE REGISTRO OEPREÇOQ 
TRIBJ)NALDE JUSTIÇA DO ESTADO  DE MÁTOtROSSO 

AtADE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2019 
r 

o ESTADO" DE MATO GROSSO, 'por intermédio dó •PODtR. 
JUDICIÁRIO/TRIBUNAL Dg JUSTIÇA, CNPJ ^n. 03.535606/0001-1 d'com recuÊsos 

,próprios (Foríte 100), Su do ',FUNDO pE Ápoio,. AO JyDIçIARIo/FUNAJURIs 
CNPJ sob -f 01'.872à3710001\  93 (For)te 240); sediaid no Patáçio  da Justiça, 
CentrQPoIltIco Administrativq, êm Cuiabá/MT, CEP 78 049-D26  sediados no Centro 
Político , dmip;stratrvo erh Cuiaba-MT ,CEP 78.04§-926,nesta capital, neste, ato 
represe

1.
ntadS pelo Presidênte deste Sd'daIio, Exmd.r. pes embarggdor CARLOS 

ALBERTO A'LVES DA ROCHA, rasiIeiro,  Casado, portador' da, Carteira de 
ldentidá$ i. 7.388.685-1',SSP/SP edd CPF sob o n.012,Õ75878:42, dorayant 
denominado Ó'GÂOGERENÇIADOR, deutto lado a ehiptesaL&F COMERCIO 
E INDUSTRIA DE MOVEISÏTDA Erp,: inè'cffla 'no CNPJ sob n. 78.5.55.iO3/0d01-
73. e 

'
Inscrição' Estadual n. 1t16p33 8-51, com sedé 'na' Rua Angelo Zeni, n°. 679 

Bairro Bdm'etiro :curitiba/pR, CEP. 80.520-,140, qonsidêrándo o julgarnentô 'çlo 
Pregão EItrônico n 47/Z019 (CIA 001410S-68 20198 11 0000), 4RESOLVEM 
registrar dr9b da -empresa ihdicadà e'cfuaIifiáda nesta ATA;  deácorØcrco'm a 
cIssificação por ela albànçada ê na 'quantidade cotaçia,at,ehqenco as pondiØes, 
previstas 'no ditaI do Pregão Eletrônico ri. 17/2019, bdm cqmd no Termo de 
Referência n. 02/2019 sujeitando-sé as partes às'nomjas c,çnsta'çite na -Lei,  n° 
8.666/199,3, no Decrefo' n9' 7.892I201 e eceto 9488/2018, a'em confofmidâde'. 
'comS'disposiçõe a seguir 

1 	
•"•' 	 1 

i. ÔÔÔÔJEJO 

1.1 A preSnteAt em pdr objéto o regigro de piço para futura .e eventual 
auiéiçãb dê mátriaI 'erm,ánente: MESAS: CApIRAS E, BÀI4QUÊTAS, 
,visando atender,,  as ncessiades do'restaura,nte 'do 'Fórum Øe Ciiábá, Estâdo - 
de Mato  Grosso, conforme co'ndiçoes,e especificaçoes cônsta

'
ntes do Anexq 1 dp 

Termode Referênõia n, 02/2019: ' 	,,. 1 

2. 	'O&PREÇOS,ESPECiFIÇÃÇÕES EQÚANTurTIgos 

' 	2.1. 	, Empresa venceor:  

Erpresa: L&Ft9MERCI9'E INDÚSTRIA DEMOVEIS'LTDAEPP 
CNPJ:78.555'7O3/00.0113 INSCRIÇÃO ESTADUAL:' 	 - 
•Endéreçb: Rua AngeIoZeni:n°. 679, Bairco Bom Retiro 
Cidade: Curitiba/PR 	bEP: 80.520-140 	 - 
Tèlefone:(41) 31,49-1004 	EMAIL: actesiap:Iibitacoesr6gadvogado.contbr 
Nojpe do Represéntante LeaI:Ft.AVlO HENRIQUE LOPES COREE!R9 
•Cirteira de Identidade: 9.278.400-2 	órgão ExedidorSPfPR 
,CPF 062.065549-61  

Bloco Destantónlo de Arruda -Av.'H,stpriador Rubensde,Mendohça, S/N- raça das BandIas 
' 	CEP.:,78049-926 - Cuiabá - MT - Tél.: (65) 3617-3747 

\ 

1 
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A 

;Ioço Dos, Ant4nio de A'rruda - Av.HIstçria'dor Rulens'de Mendobtã, S/N --Praça dás parideJras 
tEI.:78O'49-g26-'Culabá .MT Tçl:(65)3617-3744. 

w 

4- 

TribunaFde Justjça:do Estódo dMatd Grosso 
- 	 tboranadoria'Administra'tiva

1 	
11 

 Licita Dejartamentodrninit?ativo -gerêrici'setorial de çp
11 

 

Tribunal de Justiça.  

MAJO'GRÓSSQ 
4 	 ' - 	Telefone: (65)36i7-3747 

e-m,ail: Iicitacao@tjmt.jus.br  

TRIBUNAL DE4USTIÇA. 
-' 

L&FCOMERCIO E I&DÚStRIA 6E-MO EIS LTDA EP,P 

L 	 - 

ITEM DgSCItÇAO - QUANt, 
'Valor 
'Unitário 
."R$2 

" yalor 
Total 

-4 

i- 

* 

4  

MESA, ,RESTAURANTE,  '— 	TAMPO' EM 

,MApEIRA MACIÇÀ— BAE.EMVAÇO INOX' 

1300mm-x-800mm x 750mm  

Mesa :par 	restaurante com dimeàóes 'de 

(L)SOÕmm )C(41300mrn  X(A)'70mi. 

Base em aço inox,VAISI 304 cdnforme & 

• 

' 

- 

(madeira sustentável).*  

Q Norma d ABNT NR56O1:20(  

- 	_,*'  

1 

4 	'e' 	\• 

1 

, 
1' 

"e  

-' 

'ç 

1 '  

- 
Ri- 13750Ó 

, 

- 

e  
é 

' 

Rs43a:d00,0a 

1 

modelo -apreseçitaao 	abaixo, 	acabámentos  

	

.,\ 	 '- 

	

'-nas junçães" das 	gõldas 	e -d&vidamente 

afixado 	ho'tartipo;  

-,i'amp'o 	da' mêsa 	fabricado 	em 	niàde)ra' 
maciQa' de 	reflorpstamenfo 	(tadaci,  jatobã..  
jeqdftib 	e/6u outfas.) 	Com acabanento em 
RESINA tçànspMente de altcY'brilho '(epóTd),, 
esiiessura à4aàirde4omm; 	- 
Apresentar 	laudo.. 	od 	cértificaçâo 	de' 

'cooformidad 	com 	cadeia de custódia 
e 	' 	 1 

e/ou 	ÀBNT '.NpR 	14,02(3,2002; 	aBNT, 

NBR14024:2004 	- 	rptulagern 	qmbiental  

4presentar Certificado de coflforniidade'áoin 

Gaknp'a do tampo e  baú do, p0 niiimo, 

12 (doze) meses  

MARCAARTES'IÁI4' 	
4, 

t 

02 

MESA ,IRESTkUMNTE 	EM 	MADEIRA 
,,. 	 £ 

IACIÇA RESINADA 	ESTRUTURA  EM  

MEDIDAS-POT.Mo: 	 , 
Largura': ,900rflmi  

Comï?inento: 90Q  mm; 

Altura: 750 mm,  

?ampo'e"dae mesa 	fabricado 	em 	madeira 
 

maciça 	e yeflorestãmento (tamari, jatobá, 

&1tjitibá ,e)ou'utras.) Com ackbamento eÇ,  

Espessura dafladeira maciça: 40mm  

e  

AÇO fl4OX— 900nmX900mm)t7,56d,m  

, 

'e  

09 

- 

«R$ S;aa, 4R$ 8O76.51 

r 

A 

'.4 

ATA DE REGISTRO  PREÇOS N.'041/2019 CIA. Ó025299354019.S.1ï.0000.. " 
O preço rëgistrdo, a esØeciflca'çps'do, objeto, a quantidade,. 

fornecedor (es e ademals?coqdlçõès. ofertadas na (s) propos Is) são as que 

seguem:. , 
	 "• 	 - 

Ti/MT 

Fls 
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Tri6OndI de 'iústiç'a d 1Estadote Mafo26so 	 
'Coorcf,enadoria'Adzpinistrativa 

GernciØ Se'tqria! de Licifção 

' TIØie:(6)86t7-'74'7 

s:maiL Iicitacotjbt.jus&r 

.4- 

Iir 

Tribunatde JuÏstfça 

'MÍTÓ,GROSSP 

Depararnehto Administytivo — 

fr 	 -, 

'4 
'4 

ATA DE REGISTRO PRECOSJM.041/2019 CIA.40025299-35.2019.8.f1'0000Y 
RESINA transparente de aItR brilho (epóxi) 

- espessura a parti? de'0h,rn;  

Base' em aço inóx 'AIS( 304 	conforme o 

' . 

rodeIo aprésentado 'aLfpixQ 	acabamentos 

nas; jun'e' das 	soldas 	e 	êidamente 
* 

1' 

afixados no fapfp'o; 	 ' 

- 	 4 

Deveráser utilizada aysolda. po( meto do 

processo 	TIG 	Tingé$n'
J 	

n'ert: G, s. 

- 

' 

.4 	
-,, 	$ 

4T1G/M(G) 4. 

_?,àlfuritotal da)pSa pqqrá vaiaYentrí'74&  

a75Onirn;  

Apresntar- 	laudo 	bu- 	certifjcaçâo- 	de'  

confmiidade'com' a,cadsia de cútódia FS' 

e/oti 	fBRT N rBR 	14.o&2002 	ABNT; 

tBR14Ó2:2004 	- 	;otuiqJe 	ambienta]  

e 3 - 

(madeir). 	' '4 
• •' 44 & 

Apresentar G 	fièa'do'qpcôpfhrridade can  

aNqrina d-ABNT F1BR 5601:~01 11 4 .1' 

.. 

Garantia Ø,o4 tampo e base de no minimo - , 

1 

12(dozelmeses., 	• 
, .. - ' 	- 1 

4 • » .. 4 

4) ,, •1 ' - -' 

* 	** 
•, '1I'AICA:A'R'±SlAN  

• 
- 	 ' 

'r t, 	l "4 

• CADEIRA -RESTAuRANTE .r MADEIRA 

MACIÇA 

Y 	
,, 

- Cadeira para retauranM, 'es,trutura
- 
fbricada  

- 	-. - em ,madeirW' de 	reflorestamento  ica  
4,' 

certificada(tauari, 	jatobá, 	jequitiba 	;/du-.  
• -' 	 ,  

outras)tesJstente eef6rçada 	 * 

. ,. •, 	 • ' 	- 

Lsento 	fabrido 	ém <madeira 	'maciça 

conforme o modelo apresentpdo abaixo.1 

44 / 

4- 

,'Apresentar ésfdfado -cdii espunnp dqnsidadó,- 

no mÍnimç:6. em courin'oresistente;-  
• ' 1 - ' 

4- 

03 Medds aproximadas a partir dê 910mrn 132 r R$'405,00 4 R'53 460 00" 
(dôspsatédtop 	d 	n coto) 40pm (do 

pés 	até 	o assento) 	440rnm 	(largura 	dd  

jassentô), 40nirn (profundidade do'assento),  
admitida vari

'
ação de até 5%;, - r 

1 	 • 	 k 	 - Pés ernorrachados co, , material resitehte;  

Marca/niodelà 	refere cia 	¶I-IONÂIST/SAN 2 -' 

DIEGQ ou outra rnarcimáçfio quiVaIef1tQ:  

Ap?eentar bocurrenlação oü 4Iaud-
1 	

cnicô
- 
 - 

t - ue 	comprove que 	a madeira/'ijti1izaJ 	é 
- 	- 4" 

originária d400tes dê mneJo süteuitável, 

conforme 	certificação 	emitida'peIa-ABNT  
•,, ' 

1 	 ',, 
 

(4 

-4- 

4- 

'1- 	- 

ç4/ 

BIbc0es. Antónle,Ue1Arruda - Av. HistoriadohRubens.de  F4eridonça, S/N4- Prçadas Bandeiras 
CER.: 78Q49-926 - Cuiabá - MT, TeI.' -(65) 3617-3747 	- 

4.- 

4 

4- 

-4 

'4 

1- 



1 
Tribt.jnaIde iufiç'ao Efado de Mato  Gr&sso 

Coatdenad6ria Adhiinistrativa 

Oépartãmento Adrnrnisbitivo- Grpcií Setorial de Licitação 
Telefohe: 63617-3747 

e-mail: Iicjtaco@tjmtuíbr  

1, 
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Tribunal de .usiça. 

MATO GROSSO 

Fis. 	 

   

ATA DE REGISTRO PRECOS N.041/2019 2  CIA. 002529935:2019.8.11.0000. 

) 

NR14.020:2002 e -14.024.2004 -rotulagém 
- 

. abiental. 	 11 

Garantia no mirjírno, 12 (doze) meses. 
1 

MARCA: ARTESIAN  

1 

BANQUETA PARA RESTAURANTE - 

ESTRÜYiRA EM MADEIRA M'ACIÇAC'OM 

ACABAMENTO EM TINGIMENTO PU 

Banquetq para,.baícão lanchonete, estrutura 

fabricada 	em 	-macieira 	maciça 	de 

ef(orestamento' crtificada 	(tauari, 	jatobá, 

equhibá é/ou outras.) resistentee reforç1a, 

Asiento 	fabrióadp 	dn, 	nideirar 	maciça, 

conforme 	apresentado abaixo: - 
Apresentr estof?do  com espuma desidaded' ,  -' 

de-no mínimo 26,-em courino resistente,-  

Metidas aprouiniadas a pàrtír de lOSOnim' 

(dos' pés até o topo do encosto), AOOmrrf 

- 	04 (lagura dó assento), 400mm(profundidad 'O 
' 

R'$ 98;00 R 1.494,00 

do dsento), admitida variação d 
	
ate '5%; 

Pés emborrachalosicorn 

'

matará resistente; 
\) Marca/modelo refefênc):THQNART/AN 

DIEGO, ou outra marca/modelo equivalelite: 	. 
Apresentar 	laudo 	ou 	certificaço 	dê  

conformidade com ak  cadeia de custódiaESC, 

e/ou 	ABNT 	NBfr 	14.020:2002; 	ABNT 

NBR14024:2004 	- 	rotUlagem 	ambiental 

madeira. 	 • • 

Garantia'de no rtiínlmo, 12 (d6ze) meses., 
1 	 • ' .;/ ' 

4, 

MARCA:ARTESIAN  

/ 
3. DqQRGAOGERENCIADOR 	 ,1 

3.1. O órgão gernciador-se oT.IIBUNAL DE)1U1$J1ÇADC'ESTAÓ0,  DE'MATQ 
.GRQS0. 	 1 

4,  

4. DAADOÀ'ATADERÉGSTRÓ'bEPr*ÉOS , 

4.11A ata- de regiátro de prëçs, -durantê sua validade, pbd'e'rá ser utilizada por 
órgão ou entidade da administrapâo públiqp EtaduaI, MuncipàI ou Distrita( 
que não tenha  participado do certame Iiciiatório, mediante áouêhS do órgão 
geren'ciadpr,, desde que :devidamenteiustifidada a vah'tagem e respeitadas, no 

A 

Bloco Dês. Antônio dçArtuda - v. Historiador Rúbens de 'Méijdonça, S/N Praça das Bandeiras 
- 	CEP.: 78049-926., Cuiabá - MT,-,i»el.: (65),3617-3747 

,19 



4ç31 As aqisiões ou contrataçõés adicionais-a'que, k refere êste.itdtp n'ão 
podero exqede cor órgão; ou nticíade,,'.' :cinquenta por- cehto dos, 
quantitativos dosites doiistrumenifo pnvocaóHç>regitr'ados4na ata'dé' « 

regitr de preços para oor9ão geréncjador eorgãos participantes 

44 As adesões a ta de- registro de preços Ã0 limitadas, ía totaUdade, eG 
dobro do uarftitativo de cada item regiado na 	de registrç de preços 
para o orgão gerenciador e-ârgãós parcipantes independentem do nuejo 
dê 6rgâos nãd p9rticip'antès qu'ev&nfúalmáifte'ãdirirem.. -- 

4.4.1 Na hipótese de comptar1açional:  

aS adii4isões ou às contratéçõsadipdnis;nãdexd&â 
pororgão ou èntidãde, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

-.-instrumenito ~coivbcat&io e;regísfado na ataqe regiStrodejYÊeços paro" 
6rgãog,eréncadorç pànao,s órgãos pa,rticipànf's; 4 

4.4.1.2. 	envcaTso .de óomahaõionái o quantit,atiQó decorreht'cia 
- 
. desõe à ãta de' registra de prei,o\s, não .e*cédérá, n'e1 totalidade, iaô' 
quintúplo do quantitativo de cada item, registrado na ala de regfstro- de-
preç'os pára o órgão gerenciador e para' o$ gg ãos partcí?ntés 
independeriterpénte do número de órgãos nk pànticipahtes què aderirem. 

t - 	 4 

Á.0.. 2 Tratando-te de item exclusivo para rnicroempr'ésas e empresas de 
•pequeno porte oórgão geren,ciado,r-, somenteiautqiizará a adesão caso o 
valor da contràtaøo préténdída pelo 1aderer1tó,sômadoaos valores das 
contratações já 'previstas par o órgão, gerenciadore çarticipates 4ou ja-
destiná'das a aderentes -anteriores pão-ultrapasse o limite de, R$ 8Q 000 0d 
(o.iteptq-,mil reãis),(Aórdão'TQ"tJ n2 7i0i1— PY. 

1 

'1 
Tribuna[ çie Justita 

['À4TO GROSSO 

TribenaFde Jystçado'Esa'do'd Mato GrQSSQ 
o 	- e-Coordpnadóriaadrninistrativa' 

- 	 itivo — Grência setorial de Licitaço / 

Télefon (65)3'G1T-3'M7 
e-mail: licitàdo@tjrrit.jus.bc  

« e 

.7 

ATA DE RÉGITko,'PREÇos N.0411019 — CIA. õO25299,-35.2O19.8.11.dOOO,  
que couber as condiçõed as regras,estabelecidas na Leip° 8.'666, de 1993 

/ ;e no'De'breton9 7892 d&2013e 948$/2O8. 

4,1 1, 	Á manifestação do orgão gerencidor de qLje trata o. sübitem 
anterior, salvo para adesõps feitas por orgãps ou entidades de outras esferás 
feer?tiva fica condjcnada a realizçãQ,de estudo, pelos órgão e pelas' 
entidades que não participaram do registro de'preçosqu,e demoqstre Õ ganho 
de eficiêncIa, a,viabilidade e a economicidade pdra a adtriini5traQão pulic da 
utilização da atai de' fegistro deprØços, ôopforrtie estbelecidoariiato 'do 

dr 'Seetarro de Gestão do Ministerio do 'Planpm jaento Desenvolvirnehto e 
Gdstâp 

 

4. 
, 

2 OabeÊá ap fo?necetfdrLíeneficiárib da At? de 'Reitro de Preço; 
observadas gs condições nela estabeIecda, optar pela aceitação. ou não- 

\ 	do' fornecimento desde ( quê èste' forneciierj'td não prejudique as, 
obrigações, antériormente assumidas7 cqm o orflo g&enciador e orgos 
pártícipahteè. 	, 	 , 

'e- 

'7- 

( 

II 

¶ 	  

Biocpes. António de Atruda,—,AtH isto ria dor Rubetde MendcnçarS/-Praa dasBandeir'as 
GEP.:. 78ø49-926.Cu1abá — MT --Tel.: (65) 86f7-3747' 

1 
-z 



TriunaI de Justiça dostado de-Mato Grosso 
- 	 Coorderi'adoria Administrativa - 

Departamento Ádm&iistrativo - Gerênciasetorial deticitaçâo 
Telefone: (65)3617-3747 

- 	'e-rpail: Ikitacao@tjmt.jus.br  

TI/MT 

 

'Tribunal de Justiça' 

MAtO GROSSO 

Fis. 

  

   

AT%DE REGISTRO PREÇOS N.041/2019 - CIA. OO25,299r35.O19.8.11.qooÕ. 
4.5. Ao órgão não padicipanteque,aderij',à ata competem os atos relativos à 

cqbranç&do cumprimento pelo fornécedoç' das 'obrigações contráfualrnehte 
assumidas e-a aplicação-,observada -a ampla defesâ e o contraditório, de 
eveptuispenali1ades decorrentes db7  decyrnprimento, dei cláusulas 
cohtratúais, 'em -relação assuds pró'5rias' coritrataçõds, liSformado..as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 	 - 

4.6.'Àpàs a autorização do órgão gerenciador, o, órgão nã' 'parficipnte deverá 
efetivar  contratação solicitada eroaténdvent'dts,,obserxadoo prazo de 

2 validade daAtà de Registtd d&reços. 

4.6.1.Caberá 	ao órgão gere iciador autorizar, 	excepc.iánaL e 
justificadamente, a prorrogação 'do,  •çrazb para .efetivaçã'6 da 

/ 	
cortrata.ço, respeitado q prazo de vigência, da ata, desde que 

- 	
solicitáda-pelo órgão não ,participante. 

S. VALIDADE DÃATA 	 - 
/ 

A validade da Ata de Registro de Preços será de' 12 meses, partir 
do da assinatura)  não podendo serrorroa 

-4 

6. MODO DE ENTREGA E RESTAÇÃQDO SËRVIÇO' 
6.1.,Os materiais. deverão er'ntregues n Getão,dePStrimônio no Êóruri de 
Ctabá D&sembargidor José V,idal, Ayenida Desebargado,jMilton Figueiredo 
Ferreirayendes 's/n,-Seto' "D", C&ntro Político Administrafi'o - CPÀ, CEP: 

78949905. 	 ' 
6.1.1; CabeÊá à Gestão-  de Patri'mônio do, Fórum de Cuiabá o previo" 

4 

	

	gehdamento com o Ddpaytamento de Matetiafle' Patrimônio do 
'Tribunal dp Justiça parg ptoceder ào onbamento dos' bens-e emais 
atos a fim*  de intàgrar os bens ao patrifflônio do Pod9r-Judiciário. 	- 

6.2 A dntçêga dos produtos deverá ser mediante agendpmentqde dáta eorá, 
por meio doè telefçnes: -65-3648-6Ot3I627 nó-  período das-9h às 12h e 
das 14hàs 18h,tom oFiscal do contrato, de segund a-seda1eira1 

6.3. Os' materiais deverão ser5oçnecidbnoloçalindicado pelo Fibal. 
t4.A'entrèa provisória será para efeito de verificação de coiMorQ1idadedo 

produto, e nos casos de estarem danificados ou com a embalágem violada, 
o fisbal do 'co'nt,rto podrá suspender ç recebimentb e devolver 9s 
produtos de imediato.  

'6.5. O licitante vpncedorldeveá apresentar *Nota, Fiscal Eletrônica - DANFE (de 
• acôrdQ cor) legisláo da SEFAZMT), e devéÊá estar acompanhada as 

Certidões'dé FGTS, INSS 'e ÇedidesN gátivas ddDébitos: Federal, 
Estadual, l'víunicipal e junto à Justiç'a Trabalhista: dentro do prazo de 

- valiØad, ande serão conferidos e recebidçs;  
6.6. O documento fiscál dévefá' 6bÊgtoriàrnte conter as especificaões dos 

- objetos entregqés constando a ,n9arcá de cada um deles e respectivos 
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números de ,s4ries. -  Em-campocompIemétç -ná Nota Fiscâl, dverá, ser 
qfotffiaoo númêro de Notã da ErnpenhQ, C'ódigb/Ndme do Banco Códig8 
da Agêpci Cota- Corrente para Tdepásito.-dÕ pgarnento ám rjorne da 
pontrata'da-e nome d FiscaídoCbntrato; 	

¼ 

6.7. Erii- caso de mudança .tde endereço' de êntréga,.- será informado 
SÃeçiadamente' [unto aqenipenhoú no ptd do agendamentd da-entrega 

'4 

dos materiais; 	 - 

6 

	

	Não transferir para outrem, po todo ou em parte, os serviços contratados 
sem pcéyia e'éxreisa anuência do Ooptrataôte. 

• 6.9. Otrnpdi-teç cust6'de ahnienação e estadia 	niátériais' do àiexo 1 
serap custeados pelp CQntratpd; 

6.10. 	Os s icode-P?ianúfencãb realizado-mos 02 (doi últimos meses d'o 

- 	 - 	 "4 	' 

6.11. 	Em, caso de substituiç»ão de maferiis, -o mesmos trãb o prazo de 
garantia renovada integralmente a contar da 'data d entregaté instalação 
dos rnesmoè. 	 1 

- 

7.- MODO DEE'CEBlMÊNTOE'ACElTE- 

prazo de gardntia total, terão praib de 90 (noventa dias) de gaantia dos 
serviços prestados; 

f 

7 1 	Os máteriais serão avaliados com -d 'escopo, de verificarsua confotmidade 
uanto a qualidade escita no presente Termqde Referê'rtia, resen)ado'ao 

-Fiscal do àntcato rejeitar, noodq ou em- partë, a entrega dos bens, caso -seja 
verificado' algumà ,'desqoflfotmidade técnica ou ',,documental '(nbw fiscaL 
preenchida ebi-desacordo con(Ó Editale Ata de Ritro de roços). 

7.2. 	duar{do do recebimento provisório dos materiais epipenfiados' se ,após as 
4 	dqda,s verifitações o fisàaj dó contrato elou^ a êquip d Ge§t66 de 

infraestrutura- constátar qud os itens pão atendem as exigências do Edital, a 
CONTRATADA será NOTIFICADÃ p)'a realizar a retirada4no prazo maximo de 
48 froras ou a depender da quantidade a serentregue, os materiais nem serão 
recebidosApós o- prazo assinalado o Forum de Cuiaba não se responsabilizara 

'4,- 	 - 

pela ,gdárda e uaisquer oitràs encargo-proveníentes dé casos'fdrtuitos ou 
força maior, 

73. 	'9s'mptriais serão p récçbidc, conforfné os artigo 4 ai ? da Lei t 
8. 66619à, 	seguir{tefornid: 	

- 

7 3 1 PROVISORIAMENTE, no 9toda entre9a do objeto, para, efeito d6 posterior 
v&1ficao da- conformidade do produto com--as espécificáçõe 

1 
é constahtes 

d Tertrio deRêferêncià 	 - 

•7S2 DFIIJITIVAMËNI, após-a verificaçb dàqLiantidade'ëxigida nesteTermo 
-' 	 de Refencia .çrh atét<5 (àfri'có) dias .úteis, após -o recfebiméntp provis6riõ- 

- 	 - 	 r 	- 

(prazq este seo materialèstiverem cdnfor
-

rhidade4m o
• 

Edital, p9ç1ndo'ser- -. 

. 	 p/ a depénder q quáppdad dos "rnateríai&ra serem, entregues ou 
necessidade —d6auxtko tecnióo) Fnec11 ~iaate afesto na nota fiscal, apos 
comprovada a adequação aos termçs cbntratuais e desde que não se 
verifiiuémdeleitos ou imperfeiões. 

• - 	
-¼ 	4 	- 	 ' 	 - 
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7.3.3. A entre'ga dé ,materiai com Notã Fiscal com valor acima d4 R$80.OQO,OO 
(oitenta mil rEais), nebéssárí - quê sejam recebidõs pela 'ôorriissão 
Permanente de Rëcebim&ito de Materi?I, designada pelas PortaÊías n. 
48/201C.ADM e 457/2013-QflDM, ,atéstando a Nota Fiscal em conjunto 
dom o Fiscal do Contrato. 

Para curnpriniento7  do subitétn anterior 'a Gestão de Patrimônio 
deverá  agenclar, prêMiamente,  com a 'Comissão Permanente de 
Recebimento de MatqriaVdo Tribunal de Justiça. 

8.. MODO DE PAGAMENTO 	
J 	 - 

8.1. 	O pagamento ,será efetúado .s'omente- 'após o' aceite defípitivo dos, 
eqpipamentos pelo.Fiscal doCohtrato;' 

8.2. 	Na 'enfrega ou quando 'os equipamentog forem levados para,  conferência ro 
Fórurp da Capital, os mesmos deverão-estar acompanhados,,da' Nota Fiscal de 
venda. Q documentb fiscal deverá conter as especificações dps objetos 
entregúS, contendo a marca ç repectivos números dêséçie; 

813. - Aprésëntadaa No,fa Fiscal eletrônica deVénda'cbefá a6Fiscal do Contrato' 
atestá-la, nos 'termos do Item MODO DE ENTREGA E PREStAÇÃO DO 

SERVIÇO, ênbàm'inhafido-a ao para pagamento.. 

9 DA FISCALIZAÇÃO DEEXEcuÇÃp ,DAFISCALIZÇÁO p0 CÕNTRATO 
9.1, 

	

	A aquisição dós moveis serão ,objetos de avaliçâo doFiscaldo Corítráto, 
çom 6 escopo de.aQeriguar 'sua conformidade quarítitativa e qualitativa, contida 
no presente Terno dê Réferência, como também sara  acionar a 'máriutençãot 

'corrêtiva, quanta necessário, durante o prazo de garantia; 
9.2. 

	

	A omlssão, total ou pa(cil, da fiàclização não eximirá o forriécedor da 
integr'al 'responsabilidade pelós encárgosque são dEr sua cornpetênçia; 

9.3. Será Fiscal da Execução dqsSeMo da Ata de Registro de Preço o Sr. 

' 	Wendel Ferreira Cesar - mafrícula n° 7964 ç Arex Sandro Campos Barbosa - 
matrícula n° 111 C6, dJiscl substituto, 	 ' 

9.3.1. Õaberá?a flscazação: 	 - 
'a) atestar as Notas Fiscais e encaminhar, acompanhadas das Certidões dê 

Regulai9dade1  Fiscal,"o Deparamentoreponsáv'el pelo pagnento; 
b 	Realizar a conferêncfa das Certidões 'Ftscais eAtetés,d6s Relatóriog 

por parte dos Fiscais de Execução das Unidades Jpdiciarias; 
c) encaminhày as notificações às Emreas;que discumprirem aigumadas 

condi4õe's 'estabelecidai neste Tàmo de Refeência bem como sugerir 
' 

	

	aplicpção d& sansãb éncaminhándo parecdr -à 'Assçssorie Técnico 
jur ídicq de Licitação; 

d 	gerenciar.a manutenção de forma itidividualizadá dos mo'eis; 
e) Esclarecer eventuais dúvidas dós Ficais de Ekebuçãq bem 'como das 

Ernpresas,quanto aôbontçato; . 
f) Prestar as informações 'e os eesclareçimentos solicitacfàs 4e1a 

CONTRATADA. relacionados com  dd6jeto do Termo de Referência. 

Bloco Des. António-de Ay'ruda - Av. Historiador Rubêns de Mendonça, S/N - Praça dap Bandeiras 
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- 0.AZODEEXCUÃO  
10.1 - » entrega dàamatedis deerãd ocorfer no :raz,o .de -até 3O diaspós p. 

récbimento'da, Nof de Empenho, podehdb ser prorrgadb à crit&io ,d 
Açfminis'traço, ou a pedido Øa CON'TTADA  esdê que devídaménte 
'justificado e à9toriia.b pelo prdn?dor e'bes,esa. 

;i,-1, dA AMPSTRÁ 
111,1 Será exigida anidstra doltê'nst ft, III çAV constahtst&anexõ'i cujo kfazd 

maxirdo para envio será de 05 '(cinco) dias uteis, e 10 (dez) dias utei, para o 
recebimento',  pela -Gestão de Material e Patrinônro, do Forurii da Capital, 
contados aipartjr da solicitação feita ê1ø pregoeiro, objetivando -aavatiaçãb 'do 
atendimento das pecificações tec'rucas tanto Pera  area solicitante divanto  pelo 
Fisdal'do Contrato, atim.d verificar as'caràtte1stiàas do maecil,éobpenade 

licitante- 
11.2 

icitarit;
112 Para os tens llíe lVcaso sejarpofertadas a marcas/modelo refprência não 

• serão, ,solicitada amotias;de'vencjo •o iiqitanté presentar às laudos e/ou 
4 certi&dØo exigidos ju,otariiente dom 	ddcciméntqs habilitatórios,sendo'  

e'xigidã% as amostras basb, dfertém putro, rpodelo.Quivaleríte, afim deveriiitar 
1se atendem integralmente as descriçõps, ocasião en't qub os licitantes deverão 
apresèntar os seguintes 'documentos: 	 '1 

11.2.1-. Apresentar part os itenS̀AIii 111,è IV documentação,Óu l?uØQ  fecnico qu 
'gqníp'rove Oue a maddira :utilizada- é -originária de' 'fontes de nianejo 
'suténSvç; conforme ceriflcação' erniti'da -pla,,ABNT' NBR 14.020:200Z'e' 
14.024.2004, rotulagem ambiental t/ou cadeia de'custodia FSC 

ti 2 2 O licitante dos'itert II e III deverão íAresert,taç Jeudo técnico qualificado ou 
Cêrtificado de confor,miØade  com  allorma  da ABNT NBR 5601:2Õ11; 

11.3 Caso haja a solicitação d'd P'rgoeiro, 6licitantbØ?ot'isoiamer1teclà,ssificado 
em primeiro lugày deverá apresentar ambstras' para os itens, bjtivando o 
copfronto doamaferiaiscotadps com s cáraceristicasèsiabelecidas no Anexo 1 / 

Especificações Tecnica  a serernenviadas'em ate 05 (Cjnco) dias, m locdl 
indicado belo pregoeiro ou o rS'ponsavel pela área, solicitahte com 
agendamento 'da data etorano deeqtrpga no período áas 8h ás 12hs e das itt 
àst8h;'  

1'1 .4:, A amostra devéraestar devidament' identificada cõm 6 nome do licitante 
conter o ,çespectivoé prosps'dtos e manUais, se for :o caso, e disor na 

e 

	

	embãagem'dblri'forrnâçõ'és 'quanto' às ua ca'racteristicàs tais,.comd' data-de 
fabricação, prazo de validade, quantidade do prpduto, ua marca numero de 
referência, codigo ido produto e modelo 

115 	Os 'licitantes .devefão colocar à disposição da dministraçb todas -as,  
condições indispensáveis Êi TaJízação qé testes 'e krnécer, sã 'ônus, os 

£ " manuais impressos Hem línguaportugyesa, necessários ao seu perfeita 
.mãnuseio,qqando for o'cso. 	 1 

1'•' 	- 

'11.6. Os critérios adot'adps para'anlie'posteriàr ap'roaçãd das arnosfr&ab 
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11:6.1. análise, de conformidade-com as.èspecificções dó Anexq'I; 
1'1:6.2 análise de qualidp'Øe de materiais sim iiaresutilizadpspaa,a fabricação dás 

produtos; 
11.6.3. análise dé 'acabamento, Ai amostras deverão apresentar apênáia' 

.honíog'ênea, comsupefflcies lias, sem riscos ou bolhaé. 
11.7. As amostras serão' ànalièadas pela área solicitante., que erriitlrá parecer 

acerca da conformidade com as exigØnçiás deste Ter'mo de Referência. 
11.8. A r'ão apresentação ou rerovaçâq da amostra desclàssificâ o licitante, 
11:9. É facultàdo'aos, demais licitantes o direito *,,acompahhar todos 'os 

procedimentos, relativos à entrega e inipeçãç das amostras. 
11.10. Parta 'presente contrafaçãd, entende-se o termo amostraom,o'séfldo um 

eiemplar completo de, bens constantes deste Termo de,Referência construído 
dom mater(ais novos' seguindo exat'amente as .especificaçõés' constantes do 
presente TerMd d 'Referência,  com o objetivo de ser analisado quanto'  à 
conformidade, coma Jtem especificado:  

t1.11.'Os protótipos 'hodSão  ser manuseados, . desmontadbs e verificados 
detalhadamerite, retomando ao proponente nc3estado que srencontrarapós  a 
vçrifi'caçãb pçr parte do Èiscl dos aütçs, sem ônus para o Contratante, para 

- : domproQSço do ãtendimento das ,eppcifipaçôês Deve-se garantir quea 
entrega será realizada nas ríiêsmas, características do- que foi disponibiliado 
pa Jariai 	sendo assimos prdtótipos-devem'reuniçcpQdções'de vêrificação 
de fodds os elemeinto§ específicos ou-4e conjuntos, compostos ,que cionstitúem 
.os produtos ofertados., 

11.12.1,Após a análise das amostra; o arremàthtç terá o prazç de 10 (dez) dias 
para a ePtírada, do produto, cont?dd da notificação efetuàda pelã Pregoeiro, e, 

- após a preclusão dó prazo, a amostra será considerada como doação- do 
licitante arrematantë 

12.'CONQIÇÕES PÉ GARANTIA EIdÚ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO- 

-12.1. . ,.Entrégar ás, cedificadosde garantia juntarentp com os objetos para os 
produtos que assim o exi,girehi; 

122. Durante a prazo 'de garantia dos niatériais, o2forneceto, prestará os, 
seMços dê assisfêrcia ,técnica ás 'move lá adquiridos,, com, ajustes, reparos 
necessários èr manutenção corretiVà dos re'spçaivos moveis,. hiotivada por 
defeito 1e fabricação ou içistalação, semôçys para a CONTRATANTE; 

12.3. A aSítência tecnica, quando necessária, far-se-a no local ortde estiver 
instalado o niov'eis, sendo:de fêsponsabiliade do 'licitante contratado a sua 
retirada e devdlúçâo pos, respectivos' locis,taso haja, ecessidadQconseto 
foa do-local, corido às.sWas,  Qxpensaà o transporte; 	 - 

12.4. Informar ao-fiscal dq cõn&ato, aretirada do material, objeto Øa àssistênci? 
'técnica; 	- 

12.5. 'Coristatada a necessidade de substituição, do èquipan\en't6'defeituoso, 'o 
- 	fqrnece,dor terá o prdzo, máximo d,e 1Q -(d'ei) dias, a coitar do recebimento - 

Bloco Des. António de Arruda -Av. Historiador Rubens de M'endônça, S/r'( - Paça das Bandeiras 
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formal da notificação; para rovidenciara troca do matarialdefeituõsÕ; qúando 
óopstalado defeito de fabricaçãg ou qualquer outro que esteja acô1ertdq pela 
garantia,, ou ainda outros que venham drficuitar,ou impossibilit?r a sua utLllzaçp 
dèforma adéquda, 46sde que., pari a sUa &co'rrência; n& ,tenha -contçibuíd'ó 
por aãd tu omissão  á CONTAT4NTE, cus despesas oôojterão dr sua - 
'c onta;,. 	 - 

/ 176 Em caso de 'substituiçãa de 1materiais, S mesmos terãd rerfovadá, 
interàlmeKte a 'cohtar dá dptá da entrega e irístIação cio prodpto oprázd dé 
gratia; 	 k. 	: 

127 A contratada fica obrigada, durante o periodo de arapti,'e em caSode 
necesidade'ç1 subAtçição de prdçlutos /oú componentes ou, acessórios- que 
aáQmpanhm o'produ(o qye não, piais ekjstam no mercadd ou queetejãrh fora 
,dê linha de fabricçãoèm razão de evolução tecnologiqaQ ou qué, por qalquer 
outro rnofivo,ó'fabricnte não mais o'produza .t a prãceder à'substituição, po 
produtos ífou componentéstecnologjcamente eiutvalntes outsupèriores 

13 Os serviç6sde rnarwténção Téalizados nos 2 (dois) ultimos meses do termino 
dosprazo de grantia total,, t&rão prqzo dd 90 (noverta) dias, sp"eqtjeMès de 

) 	garan'tia 
	

1 

14•;0g serviços deTnanuençãreahzados nos.2(di.)últ ás-meses dotèrmJrÕdo 
prazo de gatantía€ total1 terão prazo de 60 (no'eht) díaê, súbsequerit4à, de 

.gàranfl4:do'sseMçospr'estados:, 
15. Os serviços de manútàflçâo realiadbs çtps 2(dojs' ü1timos.resds dáiérrnínb do, 

garantia dos serviços, pÊeados; 
prazo de dârantia ,total, tero prazo dé-90 (noventa) dia's, sysequentes 'de 

» 	 1. 

'f 6 Em caso de 'danificação estrutural (parede, portas, calçadq, ptc) duràõte a 
C entrega de materiais, e de responsabilida,de do contratado-a intégralreparação e 

limpeza doiocal onçte!oranitr&9ue. 	 1 

- • - 	 r 

- I3IGARÃNTIA 

i:l. A-contemdoprào acercàarantia dds Euipá ientosdoLote inidia.sê 
àós 	aqyiição O paz&Øe garantia ser de lzmeíes a partir a' quisiçp. 

- y 

14. bAs PENJtIDAÔES SOBRÉ A LCÍTÀSTE:CÓNtRATAIjÁ' 

14,1.ÀD\/RTÉNClA:' 
	 - 

e&inômlcos e fuhcionis a êste brd'ão; 
interfira no anenp normal do se 
14 11 Advertência pelo não -cumprim&nto Qe ClabÓla Contratual dedeque não 

dam 	 iço oU stia concluso e não traga prejuizo 
- 

e 

a- 

-- 
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14.2. MULTA: 	/ 
14.2.1. De 1% (Ürp por cento) sobrevaibrtotal dadontràto  a cada reíhcidência do 
motivo detérminánte dá aplicação da panalidàdé de dvertênbiaj 	/ 
142.2. Dè 2% (dosbr4ceHto) ao,  dikaté o Iinitéde20% (Vinte por bento) sobre o 
valor das -mercadoris -nos casos de atraso iqjustificado dp até  05 dias 'nos prazos 

0e.:  
1. 	Ná entrega dô'dbjeto licifado;.. 	- 

. 	 - 
- Na

1 
 mqntaqem 	

v 	
-, 17 

1111. 	Na2sdbstitrção do'obj$o licitadQ; 

W. 	Na prestação dos, sérvi9qsde assistência técnicar 
i4.2i De 2% -(dois por cento) áCÇIia até oiimite;Rnáximb de 20%, sbbre o valor 
to,taí da obrigação Øendeqte, no casbs datrasd e/burecua injustificada acima 
05 Aias nos prazos de: 	 - 

1. 	Nà:entre'a do objetojicitado; ' 
IL 	Na montagem; 	 . 4 

111., 	Na substituição do objeto íicitadç 

.1Y 	.Na prestação dos serviços de ëáistêndia  jécnica; - 
14.2411.,Após o 15&dia  de atrêt'do prazo prev,jsk pára entregà ou subsiituio do 

,objto 'licitado,, sem . justificativa, acejta p&a Administração, o :objeto será 
' considerado como inexécutado;  

14.2.4De 10%.s2brepvaIpr total da obrgáão?per1dente nós casos de:-, 	/ 
entrega prcial dQs 'objetos licitados;  

II. - montagem,  parcial dos objetos licita' -dos; 
III. no substitúiçâo de 'objeto 'recusado' otj' com vícios, desde qup 

configue inexebuç'ão arcil; 	 L 
IV. entreg'a de material bópi déf&ito de" fabricação, 'danificado e/ou 

incompleto; 	 - 
V. - outras hipóteses inxequção parciál-cio CONTRATO; 

14.2.5.DeQ0% sobre á válor- total do contrato rios casos de: 	/ 
- 	L 	recusa injüsfificada,eminididr á entrega dos objetoslicitqdos; 

li.. 	recusa injustificada em montar os objetds liáltados; 
III. recusa jnjustificada em.entreg'ar a totalidade dos objtbs licitados; 
IV. outras hipóteses de.inexecçãb total do CÔNTATO 	/ 

- 14.2.6 Ó contratado estará'süjeito aíndá-às-séguíntes snçõds adçniniãtràtivas: 
1. 	Declaração de i1idopeidade para licitar ou contratar com a 

Adrhinistraço P6blic;" 	 1 

'Suspensão 4emporária dé participar de liCitações 4-imØedimeno de 
contratar \corno Poder Judiciário; 	- 

14..7: A-aplicação das penal idades,será prcedida'da concessão da bportuidadê 
de ampla-defeèa por par* do côntratante,41a1ofrnaa lei:  

15. DAS ÔBRIQAÇOESÕO ?0R&ECEDOREÕRG,À0GERENCIA9QR 

Bloco Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendohça, S/F4 - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 -'Cuiabá - MT - TeJ.: (65) 3617-3747 
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'Tribur)qi.de  usiçaçdôs}ddo dêMóto  Grssá 
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Departdmento Administrativo - Gernci3 Setoiial d Licitação 

jeIØ: (6)5í-3747 
e-paiI: Ii çi acao@tJm.Jus.br 
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1 1 
. 

ATk.DE REGISTRO PREÇOS N.o4iq2oa9— CIA.O25299-35,2O19.8.ii.00OO 
1.1, Sâo-õ'bflgações-dp FORNFCEDQI3;  

15.1 .1 Entregãt os,  rri'at'eríi's dp 4ANÉX'O-1, 'cbqfofn dscçição-do lote MÕbo"bE 
ENTRÉGNPRSTÁÃp bÉ SERVIÇO; 	

¼ 
4 	 4 	IL 	 '4 	 1 

1911 .2. Apresentaras mates licitados novos e embalqdos OdequadaMente.  

4. ' 

.4 

/4 

-4 

- 
15 1 3- Apresentar declaraçãb de idone

.4
(dade i5ara lícitar ou contrat?r'com a 

AdmiriistraçãQ-Pülica;-d9eiqocomprvar rêgulari1adéiscal; 

1511.41 Cumprir .ç 'prazos de e 4 
 

àdpiinistrdtivas: 	 - 

1511.5. lnforrn.ar  na Nbfa Fiscal, pmc$po comIe ntar,"Qcdúrnerotd -;Ata. de 
Registro de Preços, o nu(neroda Sohcitâço de Em$enho e da NQta do Empenho O 

ldentitcador-.do  processo, o nome do fiscal doçpnlrço, tem como a descrição-e-a 
marça do'rnaterial sou 4  citacto. 	 - 

.4   

15.1.6. Aprebeb'er a Nata deLmpénho casàa contratadâesêjso1ibitarprâzà dø 
prorrogação d&entreg &u (rdcpde maí6a; deverí faêio.(e -até 41O  (dez) dias 

o recebentd do ryferido cipcymphto, sob pe?a  de contados a \partir da data d 	im 
indeferimento, cio pedido ou aplicação de multa O pedido dever'a ser forrtuIado 
3presentand9. , 

15.1.7 'As justificativas suíren'iéntes acaihpnhads- de-,documentos 
comprQbatórios. - 

'.4 

15.t.8. Emcaso de 4ddspontnuidade: do material, apreehtãr arW 'dó fábçiçarlte 
informandô.os motivos; 	 - 

/ 	 2 

15.1 8 1 	informação de manutenção do préço ou a rçãdeq4uaflô financeira 
'É 

15.IS.2. 	informaço de manutenção do prazo de garantia 5u; aItetaão do 
- rnes'rnb;  

15.1.Á. 4  A informaçã&do prazo de enfregaqe jurgnées&io'pa4'prôrro'gação, 
bem - côtnono pedido dè troca de-m'rca; ' 

)51,.9. No 'cao de pedido de troca da'mára,-i5søerS-se 'o 1pr4azod9 entrega do 
tpateriaJà,contar da-data; daprbJocolizç 	 até &dhciãd Presidencial,,  
voltando a fluir ate o pçazo finaVda clusuIa G 

-15 110 Na hipótese de pedido de prorrcgaão deprazo, casa sofldita'ção nqb 
taiiha sido apreciada ate o prazofhial, ç9ntaèlos-â party cja data do récebimntQ da 

nota de empenho fica automatica?n,en1 prorrogadoo pra±o por mais -30 dias, 
contados a -pa?tir do prazo final para o envio clps materiais objetd do pedido de 

4- 

4. 

BJocoD. António'de Arruda ,2 A'' Historiador Rubens de Mendonça, S/N P?aça das Bàndeira 
tE.:;18O49-'92&- Cuiabá MT TeI.:465) 36173747 

1 	•' 	 -' 

-É- 
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-Tribunal de;jutiçq do Etado de Mato 'Gros~o 
Çoordenadoria Administrativa 

DeprtameÀto Adniinitrativh L Çerência Setorial de Licitação 
Tefefõne: (65)3617-3t47 

é-rnail: Iicitacao@tjmtjus.br  1 

TJ/MT 

 

Tribunal 'de Justiça 
MATO-GRosso 

Fl. 

  

   

-' 	 / 
ATA DE REGISTRO PREÇOS W.014112019 - CIA. 0025299,35.2o19.&lt0000. 
r rrogaçãQ. 	' 

152 Êão obrigações do ÓRGÃO GERÈNCiAD6R: 

15:2:1. Solicita?.&peijho dos mat&rja is, em'momento 'ppoiluno e cohveniente de 
acoçdo.cdm as qUantidades necessárias; 

k  

15.2.2: Receber e confpriros mãteiais de acordo com as exgênc$ do Edital; 

15.2.3. Cumprir bs compromissos firianceirds Ssu'midos. com a :c'oN-rny\TADA, 
efetiíàndo o- pàgaméQto em até"3O (trinta) dias'após b recebimento e instalação 
definitiva dos moveis rê,ssalvando os csos em que' por falta de conições, 
adequadas aCÕNT,TAØA fique impossibilitada Øe'cqncluiceus serviços. 

\ 
15.2.4.Èapqcifica com clareza o local ondç deverá ser entregue os raoveis, assim& 
pomo esclarecer 'q ualquer d'úvid? q'uanto'a esfeTmo de eferênci; 

12.5 Permitir o Jiv're aceso dos funóionáhds da empresa o locàl dos traball)os, 
desde qUe sejam' respeitados as' suas identificações e os h9rários prèviamente 
'esfipuladospelo Fiscarde Execuçâõ4àJnid'ade 

15.2.6. Fisdahzar, através de pessoa previa enfe designadá, a execução do 
con1to; 

5.2.7. Prestar as informações e OS esclarecimentos quê venham a sey solicitados 
pela CONTRATADA; 	 ' 

15.2.8. Dispbnibilizariçôal para rebebífriento e guardai dos produtos. 	
.. 

IS. REVISÃO E CANCELAMENTO, 	
. 

16.1., 	A Administração realizará pesquisa dé mercado p'eriodicamente, em
intervalos não superiores â 18O"(ceríto eoitê'nta) dias, ,a fim de 'verificar a 
vántajosidade dos,preços registrados nesta Ata. 
16.2. 	Os preços registradà's pgderâo ser revisto em decorrência, de,  
eventual redução dos preçós p'ratic'adps no çnercadb ou de fato que-eleve o 

• custado objeto registrado, ca6ndo,à Mminiitriâo-pjomovb(as negociações 
juqto ao(s) forneçedot(9s). 	' 

16t3. 	búando opreço registràdo tornar-se, superior. ao  prço praticado no 
rnerçdo Øor 'motivo suRérvenintç, a Administração convocará o(s) 
fotnecedor(es)para riàgociar(ern) a'réduç& dos preços aos Valores praticados, 
pélo' mercado'. 

16.4. 	O fornecedor que não ceitai'reu±i(seu preço, ao'-valõr,praticado 
pelo mercado será liberadá do comprghiisso assumido, sem Caplicaçâo de 
penalidadé. 	 - 

- 

Bloco Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens dê Méndança, S/N - Praça das Band'eir'as 
CEP. :78049-926 -"Cuiabá - MT - 1i.' (65) 361-7-47 
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ATA DE EGIsTROREços N.04112019 - CIA: 0025299-35.2019.8.11.0)200.'  

' 1€4d.. A ordêm de, clspifióação' dos foçnecédordsz que  
ieduzir seus4  preços aos valores dê ;mercado 66serQãr a aiic'açâo 
original. .fl 

16'5 	Quando o preço de merbaqo ,tornar-ser superior aos preços 
registradose,, o torn4c,çdoF rd 'püder ctimprir 6 6on?promisso,  ô órgâo 
gerenciadorpõder4  4 

'4 

"ø 

Tribunal de Jusfiçp do Estado de Mato Grósso 
- Côgftlenadoria Adr+iirÇistativa 

Departnentó Administrativot G'eknda sdtóriai de Licitaço 
' Tiefone:(Ç5)361-3747 

e-mail: iicitac&d@tjmt.Jusbr  
4 

  

/ 

TYMT 

F15.- ls: 

 

Tri1uhaI dèJusíia., 
~O/GROSSO 

 

   

16.5.1. 	liberar o 'fórneced'or do cor?1pÊomiss& assu?flid& caio, 'a 
comunicação cqmunicação ocorra antes-do p&didp e,'qrnpciment6, e sem apliEaçãQ 
da penalidade,  se confirmada a verâcidádei dos motivos ecomprovantes 

- apresépta'dos;ç 	
- 	

'! 

	

16.5.2.cbnvocar, os demars fornecedore-'para assegurar'  iguI, 	Y 
,vpdrfunidade de hedciã,gão.  

f6.6 	Não hatendq êxito 'nas nego&açes, b o
,
r,gão gerercIador deverá, 

• ..'.'_.\ 	
¼ . idasmedi$s 

'-4 

,t.  

cabiveis.par9 obtençâ9 da contrataço mais vantajosa 
- 	4- 	» 	 "• 	 • 	

•'• 

16.7. 	Or9stro dojôrnêtédor se'rácancqladq quàndõ: 

16.7:1. 	degcurir1-ashdições de atadereqistro4preço5; 

16.7.2 	no'tetirar àhotaaefrrpenhb*oj int'rurnen6 eqúiva1enté no 
praia éstabdec&o 'p&a'Administraço, dm justificativa açeitável; 

16.7.: 4nã'o)aceiàr re6Lgitp sei p'réço"reistrado, nà hipóteàe 'deste 
e tornar superior àqueles ^i5íratidados no mercado; ou 	' 

16.7.. 	sofrer sanção' administrativa qLflo efeifo tôrQ 	projbidôt  d eI 
ceIebrr dontra'to-adrinistrativo alcançando, oQorgão gerenõiador e 
órgão(s) participante(s) 

16.8. , 	O cancqIamefo de registros fiaé ftpoteses- preyista's nos itens 
127.'1, 12.1.2'e t2.i.44erá fbrmali±ado pórdepachd do ôr9ão,gérentiador, 
'ass&gúfadoo'cqntradit&ioe'a-arijpia defes4.  

- ,1 Q.9. 	O áancql?gnento do registro d& p?éços çiode"rá, ocbrrer por' fato 
superveniente, decqrrnte de caso, fortuito ou fçrça maioF, que Ørejud)qde o 

-, cu*rirnei1t9 da ata, øeiafflenté covipr»ados e Justificados: 

169.1, por raiãde iriteresse,pqblico; Lt 	 -4' 	 .4- 

<1  
16.92. 	pedidoclo--tdir 	• 	- 	 - 	- 

17. ÇONQIÇOES ,QEkAI$' 
-. 	 '- 

 

17,1 	As condiçõs gera is
-

ilo"forneci
;?  

meno, tais corno os prazos r5ara 
entrega é recebimento ,do objeto as obrigações da Acfmi'nisjraçõÕ' e da 
fornecedor registrado, 	 m ,pnalidades e deais.conØições do ajut encontram—  
se definidos nó Ternio e'efeênoia, ANEXO »bEbíTAL. 

4;  
Bloco pes. AntónloSd Atruda - Av. Hisçoriado Ruberip de MfrTdonça, S/N .Prç&das Bn4eiras 

• CEP. 78649-926 - turábá MT- Tei1 (65) 36i7-3747 	 fl 
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Tribunal der Justiça doEstado de Mqto Grossà 
Coordenadorja Administrativa 

Pepartamertá Administrativo - Gerência Se'torial de Licitação 
Telefone: (65)3617'3)47. 

- 	 e-mail: liciticao@tjnit.jus.br  

   

 

TJ/MT 

 

 

T,riIunaIe Justiça 
MATO 

de Fis. 

  

    

ATA DE REGISTRO PREÇOS N.041/ 2019 - CIA.0025299r3.2019.8.11-.0000. 
11.2. 	É vedado efetuar acréscimos nos quantitativo&fixdos nesta ata de 
regisro de preçoAncIuive  oacréscimóde 	trata e § 10  dá arf. 65 da Le'i n° 
8.66/93, nós termos do art. 12, §10  doDedçeto n° 7892I1'3 

/ 	1 

17.3. 	No caso, de adjudicação 'por preçb globalde 'grupo de itens, só será. 
admitida a confratação dós itens nas sègLiintes hipoteses 	 7 

173.1. cotftratação dá totalidade dos 'itens de grupo; respeitadas -as 
proporções c(ç quantitativos defiidÕàn6c&Iame; ou 

17.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao 
vdncedo'r seja o menor preço válido tfertado par? 9. riésrno item na, 
fásedeiances 

', 
'17.4. 	A-ata de realização da,sessao:publica'do,prega, contendo,a rl 

2 
 ação 

dos lSantes que aceitarem cotar,,  os, beps'ouserviç,os, com -preços iguais ao Øo 
iiéitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata d& Registro 'de Preços, 
nos term,osdo art. 11, §4do'Decreto n, ,892,,de•2014' 

1'7.5. 	As correspondências expedidas' pels partes sígríatárías1  deverão 
mencionar -o núiheo deptp instrumento e- -o L assunto especifico da 

correspondência. 

17.6. 	's áounicaçõËs feitas ao órãd. gerenciador devérão ser 
endereçadas ao TRIBUNAL bt JUSTIÇA DO ESTADO DEMATOGROSSO 
DEÃRTAMENTO ADM!NITRATlVO7DlVl?Àp DE COMPRAS'--  ANEXO 
ADMINISTRATIVO DESEMBARGADOR ANTÓNIO DE ARIPA AV. 
HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, SIN -CUIABÁ L rvtr - CEP 78.049-

926.  

17.7. 	Eventqis mudánas de' endereço do, 'órão ader9rte ou dós. 

15 fq,rnecedores dêverãb ser co)m'unicadas por, escrito'ao órgão qeen'cjador,  

17.8. 	Todo ipstrumento de 'procuraçd deverá cor1àar firma"reconhecida 
'do mandante, nos termos do artigo 654,- parágrafo' 21, ,doCódigo 'CiiÍ 

Brasil&ro. 

/ 

/ 

o 

1 

17.9. 	O forqeppdor obriga-se a manter' em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumida, com.'tocás as; bondiçõe's 'de habilitção e 
qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas, ora 
avënçad 	bem como com as norms prevists na Lei nL-8.666I93  e legislação. 
complementar, duante a vigência desta Ata de 'Registro de Preços. 

1'7'10. 	Os casos omissos que nbulra'passerr a competêncià do Fiscal da 
ARP serão' resolvidos em r?uniões formais 'realizadas entre p Fiscal, o 

Fotnecedor\ou sbú procurâdor e p  quem' ihteress'ar, lavrndo-sé ao final da 

'reunião ata -circunstariciàda asináda por todos 6 presentes que dé,verá ser 
j,uptada aos autos e encaminhada pra,a'ciênóia dó Ordenador dël3espesas. 

'-5 

Bloco Des.5.Antópio de Arruda - Av. Historiador ubens'dd Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 
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E :'ssirnr para firrnà"e yaUdaddópatpado, aprése 

Preços-de Contrato foi lpvrdd em duas (duãsj vias de). 

,- hpo e achado em drdef ,vaiàssinado elos,con'traentés e,' 

' 	 Õi1a64. 

o 

e  

QkRÇYCHA  
A 

As 

1- 

Deenargador CARI..OS.A 	P 4L 

Presidente do TRIBUNAL DE ST 
- 	

, 	
'CONTRÃTANTE- 

'A 

'e- 

'A- - 

A 
A 

- T'bunaI de Justiça Õ Esfbdõ e Mato Gr»o 
A 	 ) 	CoordendoriAdministrativa 

jiepaSmnto Adr'ninistffratbio Geiênciã'Setprial de Cicitaço 
é, 1 TélOn'e:.{5í31'Z37,4?"  

e-mail: iicicaotjusir 

'TJYMTe' 

" Fis. 	 "e 
Tribunal de Jutiá 

.MAtÕGROSS"O 	> 

   

A 

'ATA DE REGISTRO PREÇOS N.041/2019 - CIA. oQa529935.2o19.a1t:ooqo 
18.DAPUBLICAÇA&' 

19.1. O Edrato àesta Ata será pubhcado no DIar)ô Oficial do Estado dek 

 

1 
"e 

Ma)d' Grqsso conforme dispostb no artigo. 61 pàragrafo unico, da Lei rj 

-8:ëe6/1993.eaivpl9ada p6sifedq tJMT. 	- 	 .Ç 

19.DpFoRQ  

'19.1 	icã eleito 'b Foro, datomàra'de.  Cuiabá, Estado de,'Matb trosso, 

para,dir1ir quaisquer èontfoversia oriundas çleste instrumento 

renunciano-sé'q'ulciuèr oúfFo.'' 	 - 

'e 

-e 

A- 

Ata dgi'o' de 

1eorqpe,, dep'ois de' 

Lduas kesteynqnhàs., 

: 17 dabti1ø91 

" 
L&   	

jI\ 	" 	 'OYEtSLT 
t.pLMLO.HE 	

& 
IQUÇ LOPES CQRDEIRO 

RG:N°. 9. 78:4o2'essP/pR' 	
'e 

, 'QRf: 06ïD65 

Á 

Cartório Distrital do TaboAo 
RetM_taalLt.i.4zIÇ_ch1_ erEr'ezoeflÇe,j,/rRi_ o»,,, 

JcstMarcelo Luras de Oliveira -TkbeiIao 
cpFN•5s 'lisas_is 

	

SELO: 6zc7y.NHk 	QOHVJ-GHrzh.jouqz 

	

V.lid. essa selo 	tp:J/fun,rp,,, .to,,.br 
Reconheço por semelhança _sn ura de FLAViO 
HENRIQUE LOPES CORDFIR 
F&tFB2a92u4A4329749p* 

Curitiba.PR 06 de, 
Em Testemunho 
Den)s, Ulan Wltt 	i'ar 

- a-. 
52 

Es' 

1 

2:17h. 
da Verdade 

'gina Marte dos 
antas SIWa -- 

-A BLoco Des. António dÉAr,rúd -'Av...Hlstofiador' Ru»ens de I'lendonça. S/N 'Praç4aseBandeIras 
CP.: 78R9-2 - Cuiabá -T.- Weh (65) 3617-3747" 

A. 	 e'. 

-e: 

/, 



(ÔESTORÀDAÁRP) 
1'- MAIXNÃ OÔ 	SB'Ô1SANTOa- Matrícula n.1j.627 

/ 

Tribundi de. Justiça o Esfado de Mato Grosso - 	
- 	Çoordepadoda Administrativa 

-ôeparfamento Adminitraiko - Grência &dtoriaíde licitação 
Tribunal de Justiça 	

- 	
Telefone: (5)? 17_3747  

MATO GROSO 	 o' 	1 e-rnaiI>lidtaao@tjmt.jus.br  

ATA DE REGISTRO PREÇOS N4041/2Q19 CIA. ,0025299-35.Z619.8.11.0060.,  

J. 

Testemunhas: 

'RG:J06'i çgn'?-{ 
CË: JÇ?5/3 fu/ )z< 

(FISCAL DA ARP) 

RG:4 4'S 
CPF: 

f 

) 

3' ALEXSANDRO AM' BABOSA. Matrícpja iiio 
FISCÁL'UBS LTQ±DAARP5 

RG:0 	
Y7G\ 

CPF:  

7- k 

£4, 

/ 

/ 

7 

Bloco DesAnónio de Arruda ± Av. Historfador Rubens de Meridánça, S/N - Práça das Bandeifra..' 
ÇEP.: 7809-926- Culpbá - MT- Tel.( (65)37747 
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