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- 	,' 	 - 
O ESTADO DE ,MATO GROSSO, por intermédio do PODER' 
JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CMP4 n 03:53560'6/00Ót10 com reçursqs 4. 

"própri'os (Fpnte 109), oU dó FUNDO DE APO'IQ AOJU,DICIAROIFUNAJURIS?  
CNPJ sob o ri0  01.87283710Q01-93 (Fonte 240), sediado no Palácio da Justiça, 
Cent-ro Pelitico Adminis'trativo em Cuiaba/l\ÀT' CEP 78 049-926, sçdiados np Centr o 
,Político AdministratiVø em Cuiaba-MT, CEP 78 049-926, iesta caphal nestd ato 
representado pelo Presidente deste Sodalicicf 	m Exo Sr Desembargadbr CARLOS 
ALBERTO ALVES DA ROCHA, , Br,sHéiro,, Capado, p'ortador>  da ,Çarteirà  de 
Identidade rL 7.38'&085-1 SSP/SP e do CPF'sob'o n. 012.07.87842, doravahte 

'-.-denbrninado ÓGAO GERENCIPDOR, e 'de outro lâdo a empresa. A & P 
COMERCIO E,INPUSTRIA,LTDA.Jnsçrita no CNPJ sob n. 18544603/00Õ-i-1O e 
Inscrâo Estadual n 082970092, com sede na Rua Paulo Natali, n 148, Bairro 
Paul, 'Vila -Velha/ES, CEP. 29115-107 considerando Ó julgamento do Prégãq 
Eletrônico n. 08/2019 (CIA 0062648,09.à1§.-8,11.0000),   RESOLVEM rqgistràr,cs 
jxeços7d&émpres'a indicada e qualiflcada'neét? ATA-, de acordo, com a çlàssificaão 
por ela alcançada & na quantidade cotada, atendendo -as condições,,previstás nó 
Edital cp? Pregão Eletrônico ii 08/2019 bem como no Termç  de Referência n 
01I2019-XRC, ujëitando-seas parts âsnorrfawdo'nstant$ naLi n° 8.d66(1 99', 
no Decreto n° 7.892/2013 e Decreto 9488/2018, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 	 - 	 - 	 - 

4 	 ...- 
1. DOc*JETO 

1.4 . 	Á présente Ata tem, por objeto à registfo de, preçoá patàfutura e 
,eventual3  aquisjção' de PLACAS EM AÇO lNbX -ESCOVADO,, conforme 
especificaçôes e quantidades delinedas no Termo de Referência n 01/2919 - 
ARPC edemais bondições estabelecidas tio Termo de Referência.  

r½ 

,2.DOS PREQOS, ESPÊCIFICÂÇÕES EQÚANTITATIVIYS 

2.1 	Emresavencedoa: 	- 



TribunaÍde')vstiça 
MATO GROSSO 

Tribpnai 	ijstiçcvdo EstaJo' de 't4a}o Grsso 
-. 	CoprdenadoriaAdministrativa 

DeØàrtamento Adminis'trativo — GerênFi.á $t4riai de licitação,  
Teléfone:'(65)3617-3747 

e-màil: Iicitácao@tji'nt.jus.br' 
1 	 - 

'ATA SE kEGIST91PREÇÔS N43/21119 - CIA. 0025960-52.2019.3.11:000Q 	T 
2. 	O piéço registrado, Vs esp'ecfficáçõês da" objeto, a 'quantidade, 
,forneçedor(e) e as demais. 	Pfártâidaiá 	p(pppsta'(s) dão-,s  qu'e 
seguem: 

1 	 fJBtNALDEJÕ5TIÇA 

A.F'tOME,CIoElN9USTRiATDA  

ITEM DESCRiÇ
'l
O ' QÇJAT 1 

Valor 
Unitário 

- 	,Valor 
Total 

;'MARCA:A& 

Plqca ém aço 'nox escovado, chapa,-  

22.'(espqsura), aço 3
'

4 ABNT, borda 

com 	moldura, 	' tamano 	'Z090 
cçntlmetros, com si'tpma"de corrosão, 
gravadas em 6aixo relevo, com Oirturã 
automof iva 	.em 	1  diversas 	,cores 

prafusos, de fiSíçáo 'com 	cabah,ento, 
'e com sistema ds1ratafneno gbase de  
im'pernieabiiizante, 	pr 	serem  
'utilizadas 	em 	futuras 	irauúraçóes,' 
rforparé registros hist&ico-do1TJMT.. 

0 

. 

., 	"60 R$794,00 

' 

-11$47, 640',00-.  

7 

¶1 

i p0 ÓRGÀÓ ÇERÉNdADOR 
' 	; 	-.-  

3.1. O órgão gpe'ncidor'séíá o,T'RlBU
.,
ALDE'JUSTI,ÇDO STADO-DE 

MATO-GROSSO.' 	, 	, 	 • 

• - 	 " 	

- 	 1 

4. DAADE$Ã6 ÀTA DÉ ïEGlSt8O' bE 	ÇO / 	
e 

4.1. 	A ata dê registro de pre'çds,ddrante suavalidáde, poderá ser ytilizada ,por 
qualquer &gãã ou èr-itidade'da adhliríistração pública 'que não 'tenha 'pqrticipadp-do , 

certame 	tatorio, mediah\e anuência do órgão erenciacjor, desde que 
devidamente justificada a Vantagetn e respeitaØs, no que couber as, condições e 
as tegrãs es{ãbeleidas na Lbiri° 8666, dei 993:e nopd'creÇo h° 7,.892 d'e'01,3. 

4.1.1. 	A' rhànÏfeátaq do órgão gereniàor-- de que, trá,9 o "subifern- 
- 	anterior, salvo para adesôe feitas pbr orãos ou entidades de outra esferas 

federativas, fica condicionada a realização de estuo, pelos órgãos e peIs 
entidades qde não .paftici param- dó' registro de pteço's;'que demáhstre Q banho, 

- de'eficiëncia, a viabilidade e ,a e'bodofniciade para aadmirflstração -ública da' 
1, 	

preços: 
 

'utiIizçào da -ata dê. régistro de r 	,eo o 	estabelecido em ato do, 
Secret,árió, de Gêstãó do Ministrio d PlànejameMo, DeenvoMmento e 
Gestão ' 	 ) 

- 	 1 	 - 

4.2. 	Caberá ao- fornecedor. Oqneficiàrio Øa Ata ide  'RegistrO' de Preços, 
obsera4as as bo'idiçôes nela estabelecidas, optar pela ãcÍSitação 

14 
ou não do 

- 	BIocâ,Des. António dê Arruda -'AV.. Histoflador Ruben deMen&nça, 5/N - Praç ,ds gahdeiras 
- 	 CEP.: 78o49-926 - Çulabá - MT - -TeI,f (65)'361773747»  

4- 
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Tribunal de ipstja,do Estddde Mãtfd'rõsso 
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TJ/FT 

 

Jribunal de Justiça  

MATO GROSSO 

Fjs._________ 

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N.43/2019 cIA.002566952.019.8.11QOoo 
fõrnêcimento, desde 'tiue este fornecimento Rão prpjudique as obrigações 
anteriormente assurçidâs com Q  órgão gerenciador e órgãos partftipantés.' 

4 	As aquisições ou contrataçõesadicionaiS a que se refere ese item não 
poderão excede, por órgão ou entidade a cjnquenta por cenfodos quantitativos' 
dos itens do, instrumento convocatório'e registrados na_?ta Øe 'registro dé'pre'ços' 
ppra oórgáo gerenciad& eôrgâos participantes. 

4.4. 	As acís'6es à' ata de»registr4 de 'preços ;ão'1imitadas, ila totalidade, ao 
dobro çio quantitativo de cada tem registrado na- ata de registrd de preços para o 
órgão gererrciador'e órgão participantes, independente do húmero de&gã,os não 
5àrtidipantps que.eenfuajmente aderirem., 

4.4.1. . A Na hipótese,,, de 'cotnprà nacional: 

	

4.41.1. 	'aquisições ou ds'tontratações adicionais não excederão, 
por órgão ou enfidade a cem por-centor dos quantitatiyos dos itens do 
instrumento convocatori&e registrados' na ata de registro' dê preços para o 
órgão grencidor.e para-os-órgã os partipantes; 

	

4.411.2. 	,:em cago de comera nacional, o quantitativo ,dec6rrepté' 'dás 
adesões à 'ata de rgistro de preços\  não exoêder&na 'totalidadel -ab 
qujtuplo -otivantitâtivo dé ,cáda item registrado fia ia 4e registro 'de 
preços Ora b.çrgão - Oerenciadqr e pará' d5 óçgãbs participantes, 
independentemente do,núrneio de'órgãos não pttidipantes qiie'aderir'rn. 

4.42. Tratando-s'e de:  item exclusivo-para' micro'emprsas e-empresa, de 
pequeno. porte o-óg,ãd gerenpiador'sorilente aytorizará]a -adesão caso' 

P valor da qgnttação pretendida peÇo  aderéhfe somado aos valoçes'. 
ctas contratações já 'frëvists para o frgâç' ge'renqià,dor e participantes 
op já.estinadá àaderentesanteriorés, não 'ul&âpase o limite dó R$ 
80.000,00 Èoitenta ?hiIreaiS) (Acórdão TCÜ n° 2é5712,01 1,  P). 

4.5: 	Ao órgão não participante 'que aderir à 'ata cornpeternos atos rélativos ,ã 
cobrano dó cump(imento pelo fdtnecedpr das ' obriqaçõQs contratuálrnent? 
'assumidas e a'aplicação,qbservadaaamplá de1es 	o, contraditório, de-ev'entuai,,s. 
penaIidadedeço'rrentes do 'ddscumplrnento 'de dláusülas contratuais, m 'reI'açd 
as syas próprias contrata'çQes, -informandq as ocorrØtfciaé'ao órgorgerdnáiador. 

4.6. 	Após. a autorizaçã'o, do:  6rgâo gerênciador, o órgãõ rl6o prticipantç deverá 
efetivar a' 'coritràtação solicitada em ,áté' novnfá, dias, observado o prazd de 

\ 
-validade da Ata de Régistro de Preço. 	 --' 

4.6.1< 	',Caberá 	a6 órgão aerenàiádor autorizar, 	excepcional -. e' 
justifipadamente a prorrogação do prazo. "para efefivação da ;contráSção, 
.respeitado q prazo de vigência' da ata, de'sd'é qpe èolicifjda pólo órqão no,, 

	

/ participante. 	 ' 	 - 	

.

1 	

Í 	 1 	, 

'5 

BiSco Des. António de Acruda - Av, Historiador Rubensde Mendóç oa, S/r '- Pata das hdeiras 
.CEP. -7804-926 - Cyiabé - 'MT - Tei.: (65) 3617-3747 

/ 

) 

-1 

1 

* 

1- 
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 ru061.010. 2a2o90.3000.4.11 
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lripunl de,Justiça 
MATO GRoSSÕ- 

FIs. 

  

   

	

/ 	 4- 

5.11, 	,,A validade da At de -Registro de Preçds ieirá de 12 'meses, a parfir v 

do da assinatura, não podenqQser prortogad 	' 	 - 

MODOPE RECEBIMENTOIACEITE, - 
6:1.- Oserviços realizados seãp. objeto dè;oRstante aváhaçâQpom o- escCpoe 
averiguar sua conformidade qUantitativa equalitatit'a 
6.2: 	Os servçõs/rnateíiais considerados de,ntá qualídade.sero devolvidos sem o 
respectivo pagamentG pelo Poder.-Judiciário de Mato  Grosso ficandó Ó contratado 
obrigado a substitui-los por outros de boa qualidade )no prazo previamente 
etabelèci  o. 	\ 	

£ 

á.3*.,  • Os recebimentos povisbriÕ e definitivo ocorrero ao ítnmo tempo isto e, 
no rnm oentQda. entregada placa np TrbunaI 	.Jup de 	tiça -da'Estaq de gato Grçsso, 
no Crimo.nial da PresidêÀ'cra, pará a fiscal ou pará aquele que ela indicar, - 

,,oportunidade em que será Verificada . suaohformidàd4 èm reiação- ao modelo 

	

splicita10. 	 - 

6.4. Quando houver recusa dâMtaba, atontratadadevprá,,cáso haja tempo hábil 
ánfesdainauguração, refa±er o serviço imêdata»iet1te. é caso nohajaiemo.hábil 
lhe será aplicada -umà penalidade prevista neste termo- 

. 

T MODO; DEMGAMNTO 

	

&1. 	Ao finql da:realização 'dos; tràbálhos contratados dévéçá sr eb,ihda 
Nota fiscal de Serviços, come  a descrição "Cnfecção de, ç3laca para o 

1 Tribunal de;  Just(a o» para Cornábà citadá na laca". O prazo para pv 
pagamento será de 30 (dias) A bota fisca[,'borres póriderá 	empenhb 
específico: 11  Grau (cortarcas)ou'2° Ôrap(Tribunal ,dJüsti4a). 

	

7.2. 	O pagamento só srá feito após a presço dês serviços isto e, 
'apó* a eiitrÔ'a  dqs placas conforme "solicitadas, e q  nota ficldev9rá estar 
devidamente companhad das certidões, de regularidades fiscale 
trábalhista.  
7•3 

 

Em,qtençãà ao Ofício .;CircQlar n° 08/2017-DGTJ, datado de 
'20109í201-7, sequem os códigos parà;incluão nó Sitem APLIC: 

8 FISCALJZ4ÇÁO 
 

1 	 2 	 4 

- 	 __;.' 	 ; 	4 

8.1. Srá- fiscal dos materiais 	dá 
1 

execüçãq- dos serviço á Senhora DanielIe 
Barros Garcia,,matricula 7418 e como,fiscal substityto a enhor Çlaudia 
Guadm'matrícula 6712. 

; 	
& 

ATA DE REGISTOPREÇOS N.43120 
1 
 19 - tXA. 00SË6q-52.26194u:óoo0 

5. VALIDADE DA ATA 

1 



/ 

1 ? 

- 	 - 	 - 	
- 	
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ATA DE I  REGÍSTRO PREÇOS 443/2019 -cI:oo2s66o-s2.2o1g.s.i1.0000 
9. DAS PENALIDADES 	 Y 

9.1.torThfulcro nó artigo 70 d Lei n. 110,.520enos arfigçs6-87 'a Lein. 
8666/93 a adjudicatária ficara sujeita, notaso de atraso injustifidado 
assim tohsiderado pelo Administração, de ineecuãbtdtaI ou parcial 
da obrigação, sem prejuizodas responsabilidades civil e criminal, 
assegurada aprévia e àmpladefesa, às seguintes pénalidades:' 

9.1:1. 	advertência; 
9.,12. 	multa dê: 	 - 
9.1.2.1, 	0,5%(méio por centd) sobre; o valdr adjudicao,, tio caso de 

atraso injstij1õado para atendimento do prazos' estqeleciøqs 
-Rela Adminstráçãó para ap?esentaçÕ de documêntoé ou 
assinatura te  devolução da Ata. Çaso o atraso- paTa  assinatura e 

- 	devolução da Áta"seja sfpqrior a 110(dez)-dias, e a critério' da 
,Administráção, poderá corífigurar lnexecuçâo total da o'btigaçâô - 
assumidã, sem prejuízo da rescis&unilàteral da ayénça 

91t22. 0.5(ndio por cento) sobre d vajor constante da nota de 
qmpenho, no caso de atraso,  ipjústificado paraéntrea do qbjeto, 
até 'o limite,  de 10 Y -(dez por dento). Após 20--(vinte) dias, ê a 
pritério da Administração, poderá ocorrer a não-apeitção 'do 
objeto, de forma ,a configurane&sa hipótesõ,inexéuçãoparcial 
da obrigaão'assumjda; 

9.1:2.3. 3% (três por cento)_ ao dia -sobre  valordo beit, no caso dê 
atraso injustifjcado p'ará substituição dó objeto que apresentar,ta 
defeitós dê fabricaão dyanté t período de garantia,, limitada a 
inçidência, çle' 1O(dêz) dias. -Após esêe'Øraio, é a critério -dat 
Admiriistrqção, podprá configurarppxadução parcial da-'obrigação 
fl áumida; 	 -; - 

9t2.4. 40% (quaren{ porcehto) sobre o valor do bem, na hipótese 
de..atraso pôr período,superloç a 	Iria ,a !ínép3'"b 

-9.1.2.5. ,jO% (dez por-cento) sobre o valor total, adjudicado, nøcasa 
de nãQ aceitar. 1manter o ço'mpomis,o 4s§umido quanto abs 
preçostregistradés,oü.em casó deinexecuão total da qbrigaã6 
ssb?ida; 	 - 

9.1.2.6. 50%(cinquenta por cento) -sobre o valor do"bem
' 

quahdo 
ultràØassadoo' prazo dè 48(quaçnta e oito hóras'para.coheções' 
de érrosn placaptreuè; 

9.1.3.' 	us'pensãp tefflporária do direitode participar'déijcitação e 
impedimento de contratar com o Tribunal,peo prazo dei téO2(dois) 
'anps 

91t4. 	declaração Ue,inidonéidadé para licitar ou &itrata'r 'com a 

	

Administração Pública. 	1 

-; 
9.,, O valor da'multa, aplicada ppóê 'o r6gular processd' administrátivo, 

será descontado de bagqmepto éventualmênte devidos pejo Tribtjai 
a adjudictaria ou -cobrâdo judicialmente por meio da Procuradoria do 
Estado.  

g.3:As sanções preVistas nas -alíneas "a", d' e Y'd' dá 
su>tem 15 1 1 poderão ser aplicadas cumulativamente' à- pena de 

• ,iiiultà-.  

	

-, 	 1 
Bloco Des. António-de Arruda --Av. Historiádor Rubens deMendorita, S/N - Praça das 'an.3 as 

- 	 CEP.; 78049,926 - Cuiabá - MT - Tel.: (65)3617-3147 
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A 

r 

10.DASQRIGÕES DO FORNECEDOR E ÓRGÂ'OGEFENCIADbR 
10.1 ,Soobrigàões do FORNECEDO'R:. 

1' 

i'o.iN-. Certidão' NegØia da , Débitós,  rêSivos às ',ObntribuFçõs 

'revi
1 	1 

Ti' (ceros; 	- 

10.1.1.2. Certidão Ç'onJ!)nta Negativa dé Debitd4s relativos ao TribUtos 

Federaise &bívidat!vada tjhião; 
10;1'.1.3. Certid,o Reguladdade'd FGT- 
IÓ.IH.41' Cehidão NégJva  de -Débito. ,da Secretaicia-dé ,Estado 'da' 

-' 	Ftênda; 	 • 
'iøi j  5 Certidão Negativa dtDbitos Geraí e Tributos MHnicipais 
-10.1.1.'6'.,Qui$çãoide1b1posto<e' taxas que poWên'tura incidam-sobre -o 

bjet'o da cdntrátãb 	• 	' 	 ' 

'10.11.7 Certidãó negativa de Débitds trabalhistas*, 

	

10.1.2. 	,-Acatar as ddermipações do fiscal rio que <fngè às 

	

- especificações desfe T!Tmo  de Beferência; 	/ 

	

,A0 1 3 	Substuir os produtos 'qué não estiverem de acordo com o 
licitado, dentro dd prazç de 48(quarenta e oito) horas após o 
tecëbnerito da iotificaçãp dó físca!í ' 	-. 	 - 

	

10.1.4. 	,Cumprir-  os przps de epteg, sob pena d'e aplicação de 

sançõeÍS çbvis 	 -, 
• 10:2. - São obrigapõeê doÓRGÃO ÓERENCIAD9R:' 

/ 

' 

	

10.21. 	Permitir, durante, ,a^ vigência Øo contrato, o acesso do& 
rep 

	

	 qppegado's'dácçntra[ada 'ao' local--onde áerá 

reaIizado 

 
o %erviço, desde ,que, devidamente identificados e, 

acompanhados por reØrçp'ntante do contratante; 	- 	- 

	

?02.2. 	romover o- acompanhmp,nfo e a fiscalizàão do serviços 
s9b;o aspecto uantitatiyo'e qualitativo, aõõtapdo -em régist'rp próprio 

,as falhas dêt'&ôtadak e comunicando as qcorrênpia de;' quaisquer 
- fatos que exijam médtdasorretivas po,r parte cia contratad? - 

	

10 23 	Atetar 	execução do serviço por meio do fiscal ou 4seu 

-- 

Bloco Des Aptóníoe Arruda - Av Histdriador Rubens de Mendonça; /N--'Praça das' Bandeiras 

	

-' 	t-  5EP.: 78049-92,6'1 Culab - 4T - Tel. (65) 3647-,3747 

101.1.11. 	Para qud'seja, efetuado o pagamento a emplesa 
aprêséntar' cópias 'daa 'qQridões abaixo dentro dos 'respectivos, 
prazos de,-Validade:  

deverá 

Tçibunal.de  Justiça 
MATO GROSSO 

Tribunal de Justiça .dd Estad6dê Majo Grosso 
TJ/MT' 

-J " Coordenadoria'Adrninistrãtíva 

Depãrtamento Administrativo - Gerência Setárial de ticitàçb 
/ 'TelSone: (65)3917-3741 

e}naii:licit'acao@tlnit,jus.br  

Fis. 

ATA DEREGISTItO PREÇOS N43 /2O19 -'tIA. 'oo56eo-2.2Õ1g8:n.0000 

9.4. As 	penalidades rnrevlstas 	nág alíneas' 	c" e 	d" 	do 
subitern15.1.1 ,tarribém 'poderão-ser aplic'acfà ( 	udic s 	adjatária 'ou ao 
licitante, copformë o-caso, *que  tenha sofrido conØënaçãodfinitiva  por 
fraudar recolhimento dó tributos praticar ato lícito visando a frustrar 
bs' objetívds' da licitação ou dernoflsíraCnão pb'ssuir idoneidadê para 

	

,contrátarcorTLà Adnnistraç. 	 - - 
9.5. Se ,a dontratada, çãbroceder ao 'recolhimrito da mUlta no prazo de 5' 

(cincp) dias, úteis contado da intimação por parte d9' TJ/M1, 'o 
respectivo valor 'sérá eróahiinhado pra .ex9çução, -pela'-Pfdcuadoria 

É Etadualf 	
z,,, 	. 	e,' 	 - 
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Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

- Tribupdldq JustIçddoËstdd'é gJ Mato Óro'so 
C6ordeodori'a 'A&nínis±rtK'a 

tDeparta'mepjo AdminisfrtR,à— GerêhàiaStorial delicitaçãõ 
"relefor,e: (6)3617-3747 

'ernii: hcitacao@tjmt.jus.br  
¼', 	 « 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N.43/2'019 - CXA.'9025660-2.20198.11.0000 
1 

èybstituto; 	 • 	- 

10.2.4. 	EfetuaiL ppagameptoà'donflfada de' acordo cbm,o preço; os-' 
• prazós e as çondiçQes estipuladas no contrato; 

ii. REVISÃO E ÇÁNCÉLAMENTQ 1 

11.1. 	A Adminisfração'reàI'izará esqui ia dà mercadoperiodicanientà,'m 
intervaIo não 'superiores a 180 (cento è oitenta)dias' a fim de verificar a 
'vantajosid,ade dos preços. registrados nesta Ata. 
112 	\Q5 -preços regi'adqs' poderão ser rêVr~tos õrn d&corrência de 
eventual ,redução dos pt-eçd* praticados no ,mróadt.bu 'de. fato Ue'e!Se p' 
custo do, objeto 'regstrado, Caben^à Adrni'nisfração promover S ríegociações 
junto ao(s) fdrneõedor(e)2

1. 
	 ' 	 • 	 ,, 

- 	 . 	 - 

ti 3 	Quahdo o preço registrado tornar-se superior ao' preço praticadG no 
mercado po? mtivo supervenienteç a Administração c'o.nvocara o(s) 
forrtecedor(es) para negociaç(e'm),ajedúçâp dos preço aos valores práti'cados, 
pelorneccado. 

- 	
& 	

' 

11.4. 	Q forriededojr -què nãô aceitar reduzir seu preço ao'yalcrr praticado,,, 
-pelo jTiercádo eç 'liberado do comprômisso assumido,-'sep]a3Iidàção de 
'pepalidpde. 	 » - 

11.4.1: A orç1m de classificaç'ão os fornecédoreí que aceitaem 
reduzir seus preços aos vpldres de ?nercado ,observará 'a .classifjcaço- 

4 original.  

11.5. 	Quando q preço de mercado, 1oyna?-s'e superior 'aos 'preços 	' 

registrados 'e o .,fomecedor, no puder curpri'r o, compromisso, o '&gâo' 
gerepciadorpo'dérá:  

its.i. 'liberar p ,.foiheedôr do compromisso assumido: caso 
comunicação ocorra antes qo pedido de fornecímentq, eL$errí aplicação 
'da rehalidade sé,áonfirrn'açla,a veracid'adedo$fflqtivos e comprovantes 
apresehtdos;' é  

- 

?convocar os demais Torn$ed&es para, àssegürar igual 
oportunidadd'enegôciação.  

11'.6. 	Não' havendo êxito nas negociações, 6 óPgã getenciador -de'ver 
prbce'er à -eogação desta âta"de registro de, preços,, ,adotando7as medidas' » 
cabívis,.para obtenção da'cóptratação mais vantajosa. 

11,7: 	,O registró do frnecèdor sérá ca,ncelàdo quando: 

1 1.7.1. 	descumpri' as cóhç1içe'S çla ata -de regro 'de Øeços; 

'11.7'.'2.não retirar a,, nota,de empenho ou'instrómento equivalente do» 
prazo estabelecido pela Adhiii\istrao1 'sem'Liétdau,v9aceitável; 

N 

Bloco Des. Antônio de Arruda - Av.'Hlstoriador Rubéns deiendonçaS/N 'Praça d Bat as 	eiras- 
CEP'.:.7$049-926 ' Cuiabá - MT - Tei:-(Ç5) 3617-Q747 , 

-J 
1, 	 4'- 

4 
11 



-4 	 4'  

'TiibÚna'de Jusiid do Etçido de Matorossc 
4 	- 	CoorderadoriS Administrativa 

...De'pártamento Admiflistra'tívo - Gerência SéíoriaIde'Licitação 
TIef9ne: (65)617-3747 

-• 	 e4nail: Icitacao@tjrn.jus.br  

fl/MT 

 

Tribunal de Jus%iça 
MATO GROSSO 

Eis. 	 

 

   

ATADEiEGISTRO'REÇOSN.43/2O19 -CIA. d 	 ;11 O66O-52.2O19.8.00OO 
;4 

	

	

i 
 llçL3. não aceitar reduzir o seu prçb registraúo;:na hipótese deste  

se1oríSay superior aqueles piaticadosho M'erdadá; oU. 
'. 4 

11.7.4) sofrer sariØo(admiistraiva cujo êfeifo'torné-p pi½ibida dê 
ceIebrar,copráto ,adhinitftivo 'alcançando o óygo gerenciador ç 
órgão(s) p'artic(p'ante(s). 	 - 

11:8. 	O cancelamento de registros; nas hipóté 	prdvista§nos itens 6.7.11, 
`6:72 e'B.'7.4 se'rá formal izado4por-despaJiddo'órgão'gerenáiadàr, assegurado 
o coniraditórió e ãmpladefesa. 

11.9. 	O- anIamento do íegstro de pte6s poderá'dcôrrer ,por' fatd 
superveniehte,' dàcorrente d' cso fortuito ou força maior, qiÁ prejudique d 
cumprimento da ata, deyidaner* conjprqvados é jystifido& 	- 

11.9.1. 	por fazãõde-irt&esse públidd, ou 

1i .d.2. a pedido dofornceØor 	 - 

12. CÕNDIÇÕES GEIA! 

12.1 - Aè'condições-  geraá do torn#iment9, 'tais, como os prazàs paça 

entrêgá éi .recqbimento do oI?jeto,.$brigaçôes da', Administração e dó 
•fornecedorregistrado, penalidades edemais ondiç6es do ajuste, enponram-
se definidos no Termo r Réterêncja,AMO AO EDITAL. 

-s 

 

12.21. ' -É vedado efetuar '.crsbimos '.nos qciantitativos iixadôsnesfa ata de 
/ 	 . 	 r 

registró dê preços, inclusive o acréctmo de 'uetrata o § 1 do art. 6 da Lei r,° 
66I93, nos termos do'.au{ 12' §10  do Deçreto'n? 7892113. 	. 

12:3.- ' Np -Caso de àdjudidaçâo por-  pre& globhl de, rpêo4  de itens, só será 
admitida a çàn4tratação dos iths'?.as següirites hipóteses.  

12.3.11. contratação da totalidade dós 4itens de gruo respeitadas as 
proporções de quantitativos defin idos jio,cettarneaJ 

• 12.3.2.contrataçode it4rrí isolado parao qual 'opre»unitâHo'a1judicad'o 

ao vericdor seja o m4eno&p4rço Válido 'ofertado,  Øara,p mesmo item na 
fase delances, 

 

12.4: 	A ata de rpa)iação dâsesãqpúbliba cio preg'o, 6entendo a relação 
dos Iicitantes'quecettarem cot'rds bens ou serviços com preços iguais acido 
licitante vencedor do certame, será ar)exa a está Ata deegistro 'de Preços, 
nos termos dQart. 11 ,40'db Decreto n. 7.892, dë,2014, 

12.. 	Aá ,corres pondêncás expedidas pelas parte signatárias deverão 
4nenciopar,  .-b'. número deste,  instrumento e -o assunt 	epecíiico' da 

'4 

:correspoçidênciá./ 
1' 

12.6. / As çbçnünicações feitas ao orgãÕ gerenciadoç deverãd ser 
endereçadas ao tIBLkNAL DE JUSTIÇA DQ ES-TDO:IEMATp GROSSO 
: 	? 	 I-_• 	 - 	.- 	 '. 4'. 	 .. 

• - 	- 	 '. 
BIàcó Des. Antóniq dArFudà - Av. Historiador Rubensde Mendonç, S/N - 'Praça das Bàndeiras 

CEP.: 78049-926 -'Cu[abá-MTTeipi6S)36174747 

4' 
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Cuiabá 122 de çkbril de 2O19. 

DesMbárga4or ÇÀRLÓS AËWiTO i 
Presidente do TRIBUNAL PE ÇJST 

, -ONTRATANTE / 
• -- 

DA ROCHA
A 

-Blotq Res.  4ntónlo de Arruda- Av.-Historiador Riíbens de-Mendbnça,S/N - Praça dasBndeiras 
- 	 CÇP.: 78O,9-926' Çulabá -MT - 

	
(65) 36f7-3747- 

a pç6sõntè Ata dê 
dyayisâ igual 

vai,  asinadb pelos 
n 

1 

1., 

TribunàLde Justiça 
MAT'O GRÕSQ 

9 	 . 	 - 

Tç4burtal:de Juti -do Esta* deMat6G?QsSo' 	 

\ 

4 Coorçl  

Depbr-tarTiento Adm jisyativa— Ge'rência Sptor'ial de-Licifaçãà 
Teiefone (6ká6it-3747 

,e-mail: Iicixacao@tirntjus  br 

TI/MT 

Fis. 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N43/2019 CIA. ooa566o:52o1g.8.n.00,00 

DEPARTArENTO, AD'MlNISTR,ATlYsDIVISÃO DE COMPR .YÁJÉXo 
ADMINISTRATIVO DESEM RÕÀDOR tNTÓ'BO DE ÁRRUDA r 

141STORL49®R1UBENS?flE MENDONÇA, S7N —CUIABA «MT - CEP 78.049, 
926h 	n2!ttt 

12.7. 	Êventuaii muans de epdeÊeço ,do órgão aderpdte. ou 'dos 
fornecedorá de'ierão ser cojhuriidadas por dscritoao'órg&gerencidor. 

12.8. 	todo'fnsftúmQhto de produtação 'deverá constat firma recqnheda 
do mandante, nos térmos do ,,àrtigo 654 pàragrafo 21  do. Codigo Civil 
srajieirof 

9 	..- 	,-- 
12i. 	-O' ,fprnededor' obriga-se a 'Ynarítpr em -'cornpatibiIidade ctfn às 
obrig9ções por ele assumida, com lodas as çpndiçõés de tiabilitação e 
qualificaçãéexiidas na licitação e a 'dunprir fjelmfrte as Cláusi,ilas

'
ora 

avençadas,bepi como com as nprmas prevçtas na Lei n 66 8 	6193 e le9islação ' 
complèmentr,,ç1urqnte a vigência desla A dé Registro dePreços 

12.10. 	Óscassomissos que não ultrapassem a competência dqFiscl;dâ 
ARP serão reéoividos erfi reúhiõés formais realizadás entre o- Fic1, 'o, 

• Fornecedor ou seúç5wctrádor,  e a quem inieréssáf 'lavrando-se- al final da 
reunião -àtà circunstanciada assinada ior,tods os presentes que deve ser 
juntadáaos autos-e e:ncaminhda  para a ci9ncia dodrdénador de Despesas'. 

/ 

1 

13. DA PUBLICAÇÃO 
1'j.'1. 	O Edrato desta Ala'  será publiado no Diapo Oficial dó Êstado de 

Mato- Groso, conforníe díspostono attigo  61, arígrafa únicØ da Lei Ti. 

8.666/1
1 
9'9 e di*ilgadaho sitedotJMT. 

9 

ajO FQRc5 -. 

14.1., Fica' eleito o Foro da Cçmaicà de CUlabtEstWdd de Mato GS5ÓÇ 
para di'rjmir quaisqúr' 'coptrôvérias ptiundas déstpf 1 nMrurpéntõ7 
renjr1cIando-se quáÍquer outçâ. " 

-14.2, 	
'
É assim, pari jirmeza e validadS  do padtu 

Registrb 1de Preçqde'Contrt4b la*?do êm 
-7 	

teor, oWe, depois de ido e achado em- ord 
- 	pontraents e pçr diJas-ttstemunhas. 
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Coordena oria Admnistrátiva 

Depaltmento AdministratiVo - Gerência Setorial de Licitação 
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§raARIAtE DÁLMMO QEPR'EItÃS 

Rd N°. {66tQ17 SSP/ES 	CPE O5'4.32'tOà179 

CARTÓRIO 	'CID DESSAUNE 

	

Katri1 03 Paul, Distrito de Argola 	Vila Velha-ES Tel:(27)112 
POR EKELUANÇA a fina de; ARI ME Âin*so DE FREITS. *1*1*1 

* *  
*11* t**t*****ttt********** 	*4*1*1 

********************************* 1*10*11* 
Selo: 	022541.Z0T1902.03266, coa Ite aten 	idade ei: nw.tjes.jis.kr  

Eaoluientos: 	RI 5,35 	Taxas: 	RI ,6 	Total: 	RI 684 --- 
Es Test 	da verdade. Vila Vel 	• 	13 de saio de 2013 

CÓd: 1W 
A DESS 
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Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Gerência Setorial de Licitação 
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e-mail: licitacao@tjmt.jus.br  

TJ/M 1 

 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 008/2019 - CIA 0002059-17.2019.8.11.0000 

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 008/2019 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do PODER 
JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CNPJ n. 03.535606/0001-10 
com recursos próprios (Fonte 100), ou do FUNDO DE APOIO AO 
JIJDICIÁRIO/EIJNAJURIS, CNPJ sob o n°  01.872837/0001-93 (Fonte 
240), sediado no Palácio da Justiça, Centro Político Administrativo, em 
Cuiabá/MT, CEP 78.049-926, sediados no Centro Político Administrativo 
em Cuiabá-MT, CEP 78.049-926, nesta capital, neste ato representado 
pelo Presidente deste Sodalício, Exmo. Sr. Desembargador CARLOS 
ALBERTO ALVES DA ROCHA, Brasileiro, Casado, portador da Carteira 
de Identidade n. 7.388.085-1 SSP/SP e do CPF sob o n. 012.075.878-42, 
doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro lado a 
empresa FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELL, inscrita no CNPJ sob. 
n°. 14.080.830/0001-80, Inscrição Estadual N°. 20289043, com sede 
Avenida Boa Sorte, n°. 186, Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN, 
CEP. 59.114-250, doravante denominado FORNECEDOR, neste ato 
representada pelo Sr. FRANCISCO IVONALDO DA SILVA, portador da 
Carteira de Identidade n° 1878120, expedida pela SSP/RN e CPF n° 
031.950.804-86, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico n. 
68/2018 (CIA 0072138-55.2018.8.11.0000), RESOLVEM registrar os 
preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as 
condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico n. 68/2018, bem como 
no Termo de Referência n. 02/2018/AMS, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei n° 8.666/1993, no Decreto n° 7.892/2013 e 
Decreto 9488/2018, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. 	DO OBJETO 

	

1.1. 	A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO para 
aquisição de bens de consumo ESCOPOLAMINA, 
BUTILBROMETO, PASSIFLORA INCARNATA, OMEPRAZOL e 
CICLOBENZAPRINA/CLORIDRATO - para atender as 
necessidades do Ambulatório Médico do Poder Judiciário Estadual, 

conforme especificação constantes do Anexo 1 do Termo de 
Referência n. 02/2018/AMB. 

	

1.2. 	Independentemente de transcrição, integram esta Ata o 

Edital do Pregão Eletrônico n. 68/2018, o Termo de Referência n. 
02/2018/AMS e a proposta vencedora. 

Á 
Broco Des. António de Arruda - M'. Historiador Rubens de Mendonça, SIM - Praça das Bandeiras 

CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Te?.: (65) 3617 3747 
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Item Valor 

Unitário Unidade Descrição Quantidade 

FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI. 

R$ 

Valor 

Total 

ESCOPOLAMINA, 
BUTILBROMETO - 
CONCENTRAÇÃO/DOSA 
GEM 10 MG, FORMA 
FARMACÊUTICA 
COMPRIMIDO 	OU 
DRÁGEA, VIA DE 
ADMINISTRAÇÃO ORAL, 
VALIDADE MÍNIMA DE 
02 ANOS A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA. 
06 CAIXAS CONTENDO 
500 

lo UNIDADES/COMPRIMI 
DOS CADA. 
TOTAL DE 3000 
COMPRIMIDOS. 

NO ATO DA EMISSÃO 
DA NOTA FISCAL, O 
PRODUTO NÃD PODERÁ 
TER 	PRAZO 	DE 
FABRICAÇAO SUPERIOR 
À 45 DIAS, 

MARCA: 	UNIÃO 
QUÍMICA 

6 CAIXAS 

COM 500 
UNIDADES 

(cod.: 96) 

3000 

UNIDADES 
R$ 0,70 	1 R$ 2.100,00 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Gerência Setorial de Licitação 

Telefone: (65)3617-3747 

e-mail: licitacao@timt.ius.br  

Ti! MT 

 

Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

   

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 008/2019 - CIA 0002059-17.2019.8.11.0000 

2. DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA, PLANILHA DE 
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS. 

2.1. 	Empresa vencedora: 

rnpresa: FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI. 
CNPJ: 14.080.830/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20289043 
Endereço: Avenida Boa Sorte, n°. 186, Nossa Senhora da Apresentação 
Cidade: Natal/RN 	CEP: 59.114-250 
Telefone: (84)3201-7782 E-MAIL: licitacontnatalqmail.com   
Nome do Representante Legal: FRANCISCO IVONALDO DA SILVA 
Carteira de Identidade: 1878120 	órgão Expedidor: SSP/RN 
CPF: 031.950.804-86 

2.2. 	O preço registrado, as especificações do objeto, a 
quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) 
proposta(s) são as que seguem: 

Bloco Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, SIM - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - Ml - lei.: (65) 3617-3747 
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11/W 

Fis.V 

UNIDADE 

(cód.: 01) 16 

5000 

UNIDADES 
	R$ 0,68 
	

R$ 3.400,00 

2240 

UNIDADES 
	R$ 2,62 	R$ 5.868,80 

2010 	R$ 0,38 	R$ 763,80 

PASSIFLORA 
INCARNATA 	 - 

CONCENTRAÇÃO, 

DOSAGEM 260 MG, 
FORMA FARMACÊUTICA 
COMPRIMIDO 

REVESTIDO, VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO ORAL, 
VALIDADE MÍNIMA DE 

02 ANOS A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA. NO 

ATO DA EMISSÃO DA 
MOTA FISCAL, O 

PRODUTO NÃO PODERÁ 
TER 	PRAZO 	DE 
FABRICAÇÃO SUPERIOR 

Á 45 DIAS. 

MARCA: NATULAB 

OMEPRAZOL 	 - 
CONCENTRAÇÃO/DOSA 
GEM 40 MG, FORMA 
FARMACÊUTICA 
CAPSULA, VIA DE 
ADMINISTRAÇÃO ORAL 
VALIDADE MÍNIMA DE 
02 AMOS A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA 

04 CAIXAS COM 560 
UMIDADES/COMPRIMI D 

17 
	

OS CADA. 

TOTAL DE 2240 
COMPRIMIDOS. 

NO ATO DA EMISSÃO 

DA MOTA FISCAL O 
PRODUTO NÃO PODERÁ 

TER 	PRAZO 	DE 
FABRICAÇÃO SUPERIOR 

Á 45 DIAS. 

MARCA: GEOLAB 

CICLOBENZAPRINA/ 
CLORIDRATO 	- 
CONCENTRAÇÃO/DOSA 
GEM ID MG, FORMA 
FARMACÊUTICA 
COMPRIMIDO, VIA DE 
ADMINISTRAÇÃO ORAL. 

21 	VALIDADE MÍNIMA DE 
02 ANOS A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA. 

67 CAIXAS COM 30 
UNIDADES/COMPRIMI D 
OS CADA, 

TOTAL DE 2010 

4 CAIXAS 

COM 560 

COMPRIMIDO 
5 (cód.: 2353) 

67 CAIXAS 
COM 30 

COMPRIMIDO 
5 (cócL: 1202) 
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COMPRIMIDOS. 

NO ATO DA EMISSÃO 
DA NOTA FISCAL, O 
PRODUTO NÃO PODERÁ 
TER 	PRAZO 	DE 
FABRICAÇÃO SUPERIOR 
Á 45 DIAS. 

MARCA: CIMED 

—a 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão 

programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
para o exercício de 2018, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: UG 0002 - 20  GRAU 

Fonte: 240 

Programa de Trabalho: 036 - Apoio Administrativo 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.1.1. 

Projeto/Atividade/Operação Especial: 2007 - Manutenção de 

Serviços Administrativos Gerais, 

	

3.2. 	No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos 

próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja 
alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

4. VALIDADE DA ATA 

	

4.1. 	A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a 
partir do da assinatura, não podendo ser prorrogada. 

S. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

	

5.1. 	Esta Ata de Registro de Preços, desde que previamente 
autorizada pelo órgão gerenciador, poderá ser utilizada por órgãos e 

entidades da administração pública Estadual, Municipal e Distrital. 

	

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

Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão 
gerenciador/Departamento Administrativo. 
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5.3 	A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica 

condicionada aos seguintes pressupostos: 

a) Não-comprometimento da capacidade operacional do 

fornecedor. 

b) Anuência expressa do fornecedor. 

c) Não exceder a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos 

dos itens ou lotes do instrumento convocatório. 

	

5.4. 	O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 
preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador P órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

	

6.1. 	O detalhamento dos materiais a serem adquiridos encontra- 
se descrito no tópico Anexo 1 do presente projeto. 

	

6.2. 	Em hipótese alguma serão aceitos produtos usados, 
revalidados ou fora das especificações técnicas. 

	

6.3. 	As empresas interessadas em fornecer o material constante 

deste Termo de Referência deverão considerar todas as 
especificações dos itens informando, expressamente em sua 

proposta, que conhecem os dados para o fornecimento dos 
equipamentos especificados. 

	

6.4. 	Para cada item oferecido na proposta da licitante deverá 
constar, além das especificações: catálogos, prospectos com foto, 

indicação do fabricante, marca, modelo e referência, obedecidas 
às especificações deste Termo de Referência. 

	

6.5. 	Sendo apontada qualquer inconformidade no produto 

apresentado, frente às exigências e edital, será, a juízo do fiscal 

do contrato, concedido o prazo adicional de até 5 (cinco) dias 
úteis, para as providências de correção. 

7. DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - PRAZO E LOCAL 

	

7.1. 	O prazo máximo para a entrega será de 30 (trinta) dias 
consecutivos, a contar do primeiro dia útil subsequente ao 
recebimento da Nota de Empenho. 

	

7.2. 	Os equipamentos deverão ser entregues em horário 
comercial no endereço: R. C, s/n - Centro Político Administrativo, / 
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Cuiabá - MT, 78049-926, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE referente a encargos sob-e frete e/ou seguro. 

7.3. 	A empresa deverá comunicar, com 48h de antecedência, a 
data e o horário previsto para a entrega dos produtos, por escrito 

e pelo telefone (65) 3617-3166. 

7.4. 	O 	recebimento do 	material estará 	condicionado 	à 

observância de 	suas especificações técnicas, 	embalagens 	e 

instruções, cabendo à 	verificação ao 	representante 	da 

CONTRATANTE. 

	

7.5. 	O não cumprimento dos prazos deste Termo de Referência e 

daqueles acordados com o órgão fiscal do contrato poderá ensejai 
a aplicação das penalidades constantes na cláusula 15 destL 

Termo de Referência, por descumprimento contratual, com fulcro 

na Lei 8.666/93 e nas disposições pactuadas. 

8. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO/ RECEBIMENTO 

	

8.1. 	Os materiais deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, e deverão ser entregues, devidamente protegidos e 

embalados adequadamente contra danos de transporte e 

manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais. 

	

8.2. 	O fiscal do contrato verificará a qualidade e quantidade do 

material, e principalmente, o prazo de validade. A CONTRATANTE 

terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para observações e 

vistoria que verifique o exato cumprimento das obrigações 

contratuais, sob pena de não recebimento dos materiais. 

	

8.3. 	Os materiais descritos no Anexo 1 deste Termo serão 
recebidos: 

	

8.3.1. 	Provisoriamente, por intermédio do fiscal do contrato, 

para posterior comprovação da conformidade, quantidade e 
prazo de validade do objeto com as especificações constantes 

do Anexo 1 deste Termo, cujo prazo para o recebimento 
provisório, ou o não recebimento do produto fica ajustada em 

5(cinco) dias, exceto na hipótese de estabelecimento de prazo 

para readequação da entrega pelo fornecedor, situação em 
que se suspende o prazo; 

	

8.3.2. 	Definitivamente, pelo Fiscal do Contrato designado, 

após comprovação da qualidade, quantidade e prazo de 
validade 	do 	objeto 	e 	consequente 	aceitação, 
impreterivelmente no prazo de até 15 (quinze) dias úteis 

cotados da data da entrega; - verificar se o prazo é adequado. 
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9. PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA 

	

9.1. 	A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo de até 30 

(trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho. 

	

9.2. 	16.2 - Os materiais deverão ser entregues no horário entre 

10:00 às 18:00 horas, no endereço da Rua C, S/N - Centro 
Político Administrativo ~ sem qualquer ônus para o contratante 

referente à frete ou seguro. 

	

9.3. 	16.3 - A empresa deverá contactar o fiscal com antecedência 

de, no mínimo, 48 horas, através de e-mail 

(caia ne.mendonca@tjmt.jus.br; Reyna ldo.j uni or@tj mt.j us. br) 	e 
também por intermédio do telefone: 3617 3166. 

	

9.4. 	16.4 - O licitante vencedor deverá apresentar Nota Fiscal 

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

deverá estar acompanhada das Certidões de FGTS, INSS e 
Certidões Negativas de Débitos: Federal, Estadual, Municipal e 
junto a Justiça Trabalhista, dentro do prazo de validade, onde 
serão conferidos e recebidos; 

	

9.5. 	16.5 - O documento fiscal deverá obrigatoriamente conter as 

especificações dos objetos entregues constando a marca de cada 

um deles e respectivos números de séries. Em campo 
complementar na Nota Fiscal, deverá ser informado o número de 

Nota de Empenho, Código/Nome do Banco, Código da Agência, 

Conta Corrente para depósito do pagamento em nome da 
contratada e nome do Fiscal do Contrato; 

	

9.6. 	16.6 - Em caso de mudança de endereço de entrega, será 

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

	

9.7. 	16.7 - Não transferir para outrem, no todo ou em parte, os 
serviços contratados sem prévia e expressa anuência do 
Contratante. 

o 	10. AS PENALIDADES SOBRE O LICITANTE CONTRATADO 

10.1. ADVERTÊNCIA: 

	

10.1.1. 	Advertência pelo não cumprimento de Cláusula 

Contratual, desde que não interfira no andamento normal do 
serviço ou sua conclusão e não traga prejuízos econômicos e 
funcionais a este Órgão; 

10.2. MULTA: 

	

10.2.1. 	De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato 

a cada reincidência do motivo determinante da aplicação da 
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penalidade de advertência; 

	

10.2.2. 	De 2% (dois por cento) ao dia até o limite de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor das mercadorias nos casos de 

atraso injustificado de até 05 dias nos prazos de: 

	

1. 	Na entrega do objeto licitado; 

II. Na montagem; 

III. Na substituição do objeto licitado; 

IV. Na prestação dos serviços de assistência técnica; 

	

10.2.3. 	De 2% (dois por cento) ao dia até o limite máximo de 

20%, sobre o valor total da obrigação pendente, nos casos de 

atraso e/ou recusa injustificada acima de 05 dias nos prazos 
de: 

I. Na entrega do objeto licitado; 	- 

II. Na montagem; 
III. Na substituição do objeto licitado; 
IV. Na prestação dos serviços de assistência técnica; 

10.2.3.1.Após o 150  dia de atraso do prazo previsto para 

entrega ou substituição do objeto licitado, sem 

justificativa aceita pela Administração, o objeto será 
considerado como inexecutado; 

	

10.2.4. 	De 10% sobre o valor total da obrigação pendente nos 
casos de: 

I. entrega parcial dos objetos licitados; 
II. montagem parcial dos objetos licitados; 
III. não substituição de objeto recusado ou com vícios, 

desde que configure inexecução parcial; 
IV. entrega de material com defeito de fabricação, 

danificado e/ou incompleto; 
V. outras hipóteses inexecução parcial do CONTRATO; 

	

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

	

1. 	recusa injustificada em iniciar a entrega dos objetos 
licitados; 

II. recusa injustificada em montar os objetos licitados; 
III. recusa injustificada em entregar a totalidade dos 

objetos licitados; 

IV. outras hipóteses de inexecução total do CONTRATO; 

	

10.2.6. 	O contratado estará sujeito ainda às seguintes sanções 
administrativas: 
I. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a Administração Pública; 

II. Suspensão temporária de participar de licitações e 
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impedimento de contratar com o Poder Judiciário; 

10.2.7. 	A aplicação das penalidades será precedida da 

concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do 

contratante, na forma da lei. 

11. DA FISCALIZAÇÃO 

	

11.1. 	A fiscalização do contrato se dará pela servidora Assessora 
para Assunto de Saúde - Enfermeira DAIANE SOUZA MENDONÇA 

(Matrícula: 37.069), e como fiscal substituto, o servidor 
REYNALDO LEITE MARTINS JUNIOR (Matrícula 6.622) Técnico 

Judiciário - SDCR. 

12. DA CONDIÇÕES DE GARANTIA 

	

12.1. 	Entregar os certificados de garantia juntamente com os 

materiais, cujo prazo de validade é de: no mínimo 02 (dois) anos 
para todos os itens e sua data fabricação no ato da emissão da 

nota fiscal, não poderá ser superior a 45 dias; 

	

12.2. 	O termo de garantia ou equivalente deverá esclarecer de 

maneira objetiva em que consiste, bem como a forma, o prazo e o 

lugar em que poderá ser exercitado o ônus, a cargo do 
contratante, devendo ser entregue, devidamente preenchido, no 

ato do fornecimento, acompanhado de manual de instalação e uso 
do produto. 

12.3. Em caso de substituição do material, renova-se 

integralmente o prazo de garantia atribuído ao mesmo, nos 

termos do item 12.1. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR E ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 
13.1. 	São obrigações do FORNECEDOR: 

	

13.1.1. 	Responsabilizar-se por danos causados a qualquer 

usuário, que sejam provenientes de falha na produção do 
produto. 

	

13.1.2. 	Executar fielmente o fornecimento, entregando os 

produtos nas quantidades pactuadas, de acordo com as 

exigências constantes no Anexo 1 deste termo de referência. 

	

13.1.3. 	Cumprir as orientações do Contratante quanto às 

especificações dos produtos, conforme Anexo I. 

	

13.1.4. 	Acatar todas as exigências legais do TJMT, sujeitando- 
se à sua ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 

esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações 

1 
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formuladas, durante todo o período de garantia dos produtos. 

13.1.5. 	Substituir os produtos, desde que comprovada à 
impossibilidade ou impropriedade da sua utilização, por defeito 
de fabricação, sem ônus para o TJMT, no prazo de 10 (dez) 

dias corridos, contados na notificação efetuada pelo fiscal do 

contrato. 
13.1.6. 	Manter durante toda a execução do contrato, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua 

contratação. 

13.1.7. 	Fornecer equipamentos novos, de primeiro uso, e que 

estejam na linha de produção atual do fabricante. 

13.1.8. 	Fornecer, juntamente com os equipamentos, todos os 

manuais a eles relacionados, em idioma Português/brasil. 

13.1.9. 	Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios 

necessários à comprovação da qualidade e operacionalidade 
dos equipamentos fornecidos, permitindo a verificação de sua 

conformidade com as especificações do Termo de Referência e 

seus anexos; 

13.1.10. 	Assumir todos os ônus decorrentes do fornecimento 

de outro material, em caso de defeito do produto, e 
responsabilizar-se pela perfeita execução de todas as 

obrigações delas decorrentes. 

13.1.11. 	A omissão de qualquer despesa ou custo necessário à 

perfeita execução do objeto deste contrato será interpretada 

como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a 

CONTRATANTE pleitear quaisquer acréscimos não constantes 

da proposta comercial. 
13.1.12. Informar imediatamente ao CONTRATANTE as 

alterações de dados, como, por exemplo, endereços, telefones, 

nome de representantes, que possam influenciar a 

comunicação do CONTRATANTE com a CONTRATADA. 

13.1.13. 	Ao receber a Nota de Empenho caso a contratada 

deseje solicitar prazo de prorrogação de entrega ou troca de 

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

da data do recebimento do referido documento, sob pena de 

indeferimento do pedido ou aplicação de multa. O pedido 

deverá ser formulado apresentando: 

	

13.1.13.1. 	As justificativas supervenientes acompanhadas 

de documentos comprobatórios. 

	

13.1.13.2. 	Em caso de descontinuidade do material, 
apresentar carta do fabricante informando os motivos; 
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131.13.3. 	A informação de manutenção do preço ou a 

readequação financeira; 

	

111.13.4. 	A informação de manutenção do prazo de 

garantia ou alteração do mesmo; 

	

13.1.13.5. 	A informação do prazo de entrega que julga 

necessário na prorrogação, bem como no pedido de troca 

de marca; 

	

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

data da protocolização do pedido até a decisão 

Presidencial, voltando a fluir até o prazo final da cláusula 

6.1.do termo de referência. 

	

13.1.13.7. 	Na hipótese de pedido de prorrogação de prazo, 
caso a solicitação não tenha sido apreciada até o prazo 
final, contados a partir da data do recebimento da nota de 

empenho, fica automaticamente prorrogado o prazo por 

mais 30 dias, contados à partir do prazo final para o envio 

dos materiais objeto do pedido de prorrogação. 

	

13.1.13.8. 	Caso não se apresente os documentos e as 

informações dispostas nos itens 12.14.1 a 12.14.5, nas 
hipóteses do item 12.14 e 12.14.6, o pedido poderá será 

indeferido, e, sendo confirmado o indeferimento pelo 

Ordenador de Despesas, a aplicação de penalidade se fará 

contar do prazo constante na cláusula 6.1. 
13.2. São obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 

13.2.1. 	Solicitar empenho dos materiais em momento 

oportuno e conveniente de acordo com as quantidades 
necessárias; 

13.2.2. 	Receber e conferir os materiais de acordo com as 
exigências do Edital; 

13.2.3. 	Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento definitivo do bem, ressalvando os casos em que 

por falta de condições adequadas a contratada fique 
impossibilitada de concluir a entrega; 

132.4. 	O documento fiscal deverá estar devidamente atestado 

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

13.2.5. 	Disponibilizar local para recebimento e guarda dos 
produtos. 

14. 	DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
14.1. 	O pagamento se dará mediante aceite na nota de empenho e 
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atesto, realizado pelo fiscal do contrato, na nota fiscal eletrônica, 
relativo ao material efetivamente entregue e instalado. 

	

14.2. 	O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por 

meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária, 

indicada na proposta devendo para isto, ficar explicitado: o nome 
do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que 
deverá ser efetivado o crédito. 

	

14.3. 	O TJMT reserva-se o direito de suspender o pagamento se os 
fornecimentos estiverem em desacordo com as especificações 
constantes no presente Termo de Referência. 

	

14.4. 	Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 

pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, 

em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária (quando for o caso). 

	

14.5. 	No interesse do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO o 

objeto deste Termo de Referência poderá ser suprimido ou 

aumentado em até o limite de 25/o (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado da contratação, facultada a supressão além desse 

limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, 
parágrafos primeiro e segundo, inciso II, da Lei n.° 8.666/93. 

	

14.6. 	Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não 

tenha concorrido de alguma forma o Fornecedor, haverá incidência 

de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 

acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-
IPCA/EBGE, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento 
e a data de sua efetiva realização. 

15. 	REVISÃO E CANCELAMENTO 
15.1. A Administração realizará pesquisa de mercado 

periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) 
dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta 
Ata. 

	

15.2. 	Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência 

de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

	

15.3. 	Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração 

convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 1 
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15.4. 	O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor 
praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem 

aplicação de penalidade. 

15.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que 
aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

15.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 

registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 

15.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso 
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 

aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

15.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual 
oportunidade de negociação. 

15.6. 	Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 
deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

15.7. 	O registro do fornecedor será cancelado quando: 

15.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

15.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 

15.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 

hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 

15.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o 

proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o 
órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

15.8. 	O cancelamento de registros nas hipóteses previstas será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

15.9. 	O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 

fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
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15.9.1. Por razão de interesse público; ou 

15.9.2. A pedido do fornecedor. 

16. CONDIÇÕES GERAIS 

	

16.1. 	As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos 

para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da 
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, 
ANEXO AO EDITAL. 

	

16.2. 	É vedado efetuar acréscimos nos q;antitativos fixados nesta 

ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 10  
do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

16.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a 
relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 

preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a 
esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §40  do 
Decreto n. 7.892, de 2014. A ata de realização da sessão pública do 
pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens 

ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 

será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 
11, §40  do Decreto n. 7.892, de 2013. 

16.4. As correspondências expedidas pelas partes signatárias 

deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto 
específico da correspondência. 

16.5. As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser 

endereçadas ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DIVISÃO DE 
COMPRAS - ANEXO ADMINISTRATIVO DESEMBARGADOR ANTÓNIO 

DE ARRUDA - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N - 
CUIABÁ - MT - CEP 78.049-926. 

16.6. Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos 

fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão 
gerenciador. 

16.7. Todo instrumento de procuração deverá constar firma 
reconhecida do mandante, nos termos do artigo 654, parágrafo 20, 
do Código Civil Brasileiro. 
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16.8. 	O fornecedor obriga-se a manter ciii compatibilidade com as 
obrigações por ele assumida, com todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas 
ora avençadas, bem como com as normas previstas na Lei n. 
8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência desta Ata de 
Registro de Preços. 

16.9. Os casos omissos que não ultrapassem a competência do 
Fiscal da ARP serão resolvidos em reuniões formais realizadas entre o 
Fiscal, o Fornecedor ou seu procurador e a quem interessar, 
lavrando-se ao final da reunião ata circunstanciada assinada por 
todos os presentes que deverá ser juntada aos autos e encaminhada 
para a ciência do Ordenador de Despesas. 

17. DA PUBLICAÇÃO 

	

17.1. 	O Extrato desta Ata será publicado no Diário Oficial do 
Estado de Mato Grosso, conforme disposto no artigo 61, parágrafo 
único, da Lei n. 8.666/1993 e divulgada no site do TJMT. 

18. DO FORO 

	

18.1. 	Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste 
instrumento, renunciando-se qualquer outro. 

	

18.2. 	E assim, para firmeza e validade do. tuado, a presente 
Ata de Registro de Preços de Contrato foi Ia .10 em duas (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e a . do em ordem, vai 
assinado pelos contraentes e por duas teste 	has. 

Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 20 

Desembargador CARL.'r;ERTOA VES o A ROCHA 
Presidente do TRIBUNAL D JUSTIÇA 

CONTRATANT 

-Z-7 
ARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI. 
FRANCISCO IVONALDO DA SILVA 

RG n° 1878120 SSP/RN 

12 
CPF 031.950.3s_g 
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Testemunhas: 

1 MARIANA ROD - 	- Do S SANTOS - GESTORA DA ARP 

NOME  
RG: Jo&2 55tf1ïV/' 
CPF:Jof YyJ- JC 

2 DAIA -O Z' M y DONÇA - FISCAL DA ARP 
NO W 	41111̀  

- 	 A 
CPF: .ar7 	1 '1 

3 REYN 
NOME: 
RG:  

CPF: 
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