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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TRIBUNALDE-JUSTIÇA ô-ESTÃ'ôQ DE-MATQGRÔS$O 

,T 	'ATA DE REGISJRd DEFRÇÕ4S N. 0j2019 

- -9 

.0 ESTADq. 4E 'MATO GROSSO, 'pôr 'inte'rmédi6 dp. PODER 
JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CNPJ n. b3,53560610001-10 com"recuros 
próprios (Fonte, tOO), ou do 'FUNDQ DE1APOIO AÕJÚDtcJARIOIFUNAJURISI  

/ CNPJ sob o' n° 01872837/0001r93 (Fónte 240), seiado noPalacio da Justiça, 
Centro oIiticoaAdministrativo, em Ceiiaba/MT, CEP 78 049-926 sediados no Centro 
Político Administrativo em Cuiabá-MT, CEP 78 049-926, nesta cá'pital neste ato 
representado pelo Pedente,dete Sodàlípio, ExmÕ. §r. Desembargaqor bÁRLOS 
ALBERTO ALVES DA. ROCHA Brasileiro, Casado, portador da Carteira de 
ldenticjade n. .7,388.085-1 SSP1SP e do CPF, sob o n. Q12.015.878-42, doravante 
qenornjnadq' ÓGÃO GERENGIADOR', e de oufrp: lado/a ehirea ÁLPK  LTDA 
EPP., inscrita nd CNPJ sob n? 00535.560/0001-40 e 'In$rição Estaduál Ç1 

255.929.571, com sede na Rua' Luiz Gualbç'rto, rt 31, Bairro. Estreito, 
FIorípopoIis/SO-  CEP 88070-360, consiØerando o julgamento do Pregão Eletrônico 

4 n. D71201 9 (Cl. 0901 87391 .2019.8.11.0000), REOLVEM 2istrarf'ds réços da 
eíuipresa indióada a,qualificada nesta ATA,de acordo cora- classifidação pbr ela 
alcançada e ná quantidade çota,'tatendendoas,'bpndiõe pr&fistas po1Edital do 
Pregão EItrônico i. 07/2019,..4,behi como no Termo de Referência n. 01/2019- 
DdE/DMPffsojeitanqdse sprted àsnorma&óonstanteSnaki0 &B66/193rno 
Décr,eto n° 7.89212013 e Dec'reto 9488/20ie.em -copfomiqade com` a& 

	

disposições áSégui? 	 , 

1 	 ' 	 - 

	

D.QBJETO 	- 

1.1. 	A presente Ata 1em por objeto o,  registro de preços para futura 
eventual contratação de pessoa jurídica papacitada para 1 o fornecimento dê 
inateriis de consumo diversps: "CALDEIRÃO-Dg ALUMÍ1ÍO, 4confotfre 
condições e especificaçes cánstaínteá Øo Anexo I.do Termodq  Referência i. 
01/2019-DCE/D,MP. 	 '  

	

2. 	,bos PÇO&'ESEC(FkÇÕEtE'QUANTlTÁTIVOS ' ' • é 

3 	a, 
,2.t. 	Empresa/ 	'encedora' 

	

1- 	 t 
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/ 
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EmRresè: LPK LTDA EPP., 
CNPJ: 00.535.'56010001-40 INSCRIÇÃO ESTbLJL:255929.5t1 
Endereo: Rua Luiz ?Ualbêrt& n. 2a14,, Bairrp Estreito < 
Cidade:, Florianópõlts/SC CEP 88.070-360, 
Telefone!-(48) 344-260 
E-MAIL: IØktirupolpk.com  

'Nome do'Reresent'anfe'LegaI:-LEONl PARCIANLLO KILPP 
Carteira de Ideptidade: '1 554.336 	Órgão Expedidor: SSP'/SC, 
CPF:4'9235O.289-49  

'4 
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• 4TA' DE REGXSTItÕ PREÇÕS N.044/201S.-1CIA. 0026528-30.2019.8.11.0090 	'. 

2.2., 	O pteço registrado, asqspe,cifica6s dó i objeto, a quantidâde, 
-fornecedor(e's) e as demais,cdndiçes.ofertadas ria(s) proppSta(ssã9 as que 
sequem: 	 -• 	j, 	

. 

* 	 lj 
...4 

	

nIEUNALDEJWSTI 	 1 

	

4 	'1 

1 

e' 
1 

j 

1 
1J44LTaAEPP4 ,' 	 II 	' 

1* 

ITEM t 	 DESCRIÇÃO 
1 

II 	1 	 I'I  
QJSANT 

Valor,  
Untãrlo 

Valor 
v 	"Total 

O7 

EXCLUSIVO PARkME/EPP' 
'ÇalØeirâo de Alumínio, capacidade 45 litros, 

espessV 
. 
rade3,0mm,asadealurniq10,tampã 

com 	espessura 	llOmm. 	Marbás 	de, 
referencia: trofa, 	Bdnox, 	Jaguar 	igual ou 
ecuivalente. 	Prazo de Vajidde mlnim'a 01 
(um) ano da data de 6ntregd. 	, 	 ,.. 

MÁRCA:ABC/62é6 	, 

corr diãmetro de'4q érç aItur3'de36cm, com 
 

10 

t 

• 1 

R$ 19,339 R$ 1.93390 

- 

3. DÔi5RGÃO GERËNCIAbOR 

3 1,, O orgão gerenciaçior sara o TRIBUNAL DE JUSTIÇA QO ESTADO DE 
- MATO GROSSO. 

Li DÁ AÓESÃÓ,À ATA DE REGITRÓ DE PREÇOS 1 

4.1. A ata de'reitto depréçp,s, durante áua'yIidqde, çióderá..ser utilizadpot 
órgão ou entidade da adminisr, âÕ'ptblicaEstadual; Municipql ou DitritaI 
que tik tenha participado Øo'certame licitatório, mediante anuênc[a do 
áygã'o ôèrenCiador, desde tlúe devidamene juáttficada a yantagem e 
respeitada; no que couber, a cbndões as regra estabelecidas na Lei 
n°8.666, de 1993-é no Decrétori° 7.8192, de 2013e 9488/2618. 

' 4.1.1. 4 'mapifefação do..órgão g'Eendiador.dq que &atâ' Q sit&rp 
antêriori sálv9 para adèsões feitas poj-'órãos ou entiddes de outras 
esferas federativas, fica condicionada a realização de estudo pelo 
'lórgálbs~e'pela§ entidades que pão' padicipaam do' ègistrodé prços, 

que' demonstre o ganhp de efièiência, 'a viabilidade e a econórnidjdade 
, para-o adiiiritstraçãb!púplica dq utilização da ata de registro de, preços, 
conforme estabelecido em ato d&Seyrptárie. de 'Gesto dd Ministério 
do 'Planejamento, Qesé'nvélvimentoe 'Gestão 

4.2:Cabeâ ao fornecéØor beneficiário 'dà,-'Ata 'de Rgistrb 'de 'Pi'eços, 
obervad'as as 'condiçõés- nelá 'estabélecidaê,' opt'pela aceitação ou, não 
do forne,cimenfo, desde que' este, fçrnecimenío nãà' prèjudique ás 

Bloco Des. Antánlp'de Arruda - Av. Historiador Ribens,de Mend9pça, S/N 1- Prãça das Bandeira 
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Tribuhal de Jusjiça.do  Estado de Mçto,Grosso 
« 	 - 	4 	 Co6çdènadoria Administrativa 
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Télefone: (65)3617-3745 
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ATA DE REGISTRO ?REtOS'N.04412019 - CIA. 0026528-30.2019.841.0,000' 
'obriga'ções anteriormente asurnidás dom o, 'Órgão deÊenciádor erórgã.os 

9 

• participantes.  

4.3. As aquisições,, 0u! chtrataçõe4s adipionala á, qu,e se .rèfé;er  este itert não 

poderão exdeSr, por órgão ou entde, a ,cinquenta piot, cento 'aos 

<' QuántitatiVQs do itefis doiqsfrymentàcánv8catório e rgi'sfrad6a'na'pta dê 

registro dç preços para-o órgão g,érenciadgr'olórgáoà participantes. 

4.4. As adesões à ata de, registro de préços,são limitadas; pa'tàtaJidaØb, ao, 
dobro 	 xej 	na ata de'yegisfro de preços 

'4 	 - 

para o órgão geçenciador e órg,os participantes, indepéndente qonúmero 
Øe óros nbaítici 1tés que eventualmente 	rfrên1. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo pára niicroempre%as,ej 6mp'r$as d'é 
'.' pequeno pbrteo órgão gerenciadorsdmenfe autorizará a:adesâo caso 

à Valor da -qontrata'ção prefendidã pelo adernte, sornado aos'jvalores 
das contratações ja previstas pira o Grgâo gerencidor e particip/antes 

ou ja destinadas a aderentes anteriores, não'uJtrapase'.o  limite Øe R$ 
4'.'80.OGÓ,ó9(ojtenta'mil reais)'(Atórdão TCU no 2957/2011'— P). 

4.5. Ao órgão nãG,partcipante que, aderir à taçtorípet&m 'os .ato relativos fr 
'cobrança do cumpriment6' pelo forneçedor das brigaçâes 'contratualmenté 
a.sumidas e a,, ?plLqaço,,pbs jaØa 	pJadefsa e o.pontràqitójo de 
event'uis. penalidades décorrentes do dës&umprFmnto de' cl4isulas 
contratuais,, em relação a suas próprias contrata9ões, informando as 

tq -   ,,ocorrênciasao-ãb 	à - 	d  

4.6. Após ,a autàri±ação do óçgo ,erenci?dor, o ôrgão n&o'  partidipante de'ver'á, 
efetivar a contratação solicitada em ate noventa di?s,  observado 1p p'razo de 
validad da Atad Registro de\Preços.' 	'- 

4.6.1 .dabtá 	a 	,ór9ão géreicidor, autorizar, —excepcional 	e 
justificàdamente, a<  'pr,órro9aãa do.. prazo p,pra 'efetivação da - 

e 

	

	
'contratação, resØeita,dd' o, :razo 'd vigêpqia 'da, aia:-  desd que 

" solicitáda pelo árgãoâoparticipante.  

1/ 

11 

r 

A 

S. VALIDADE  DA ATA,  

S. 	A validade da Ata de'. Registro de Preços será de4  ík meses  a partif- 
o da assinatura, não podend6 se( po;roada. 

 

6 MODO DE REGEBINIÇNTO/ACEITE 
6.1 Os matefíais sero avaliados com o escopo .dê verificar Sua conMrmidad 

qudnto as quantidades q qualidades descritas no presente'termo-Øe Referência 
16.705 materiais serão recebidos, ,cdnforme os artigos 73-a 76 da Lei n. 8.Q66193, ,  

daegUinté foma: 	
1 	

-, 

6.2.1. PROVI SóRIAMENtE, nô'ato da entrega dó objeto?para 'êfeito,de-posterlôr 
a, 	 - 	 4 	•_2 
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ATA DE1tEGISTRÇ PREÇOS N.044/2019 CIA. 0026528-30.2019S.lt0000 
verificação da conformidade do prôduto com as êspecificções constantes 
do Termq dp Réferê'ncia; 	•, 	 ' 

6.2.2. DEFINITIVAMENTE,, após a'vericação da qualidade e'quaqtiØade Sida 
neste Termo de Refel'ência, em ate 05 (cinco) dias úteis apos o tecebir+iento 
proviório, rtiediarite'atesto na notá fiscal. 	

1 	' 

$.3.. Proceder a rêcürsa e devolução,,  no, todo ou entpaije, às produtôque não 
apresentarefh condições de ,serem utilizados/consumidós (prazfr de validade 
vencido, presénça de ,cõrpós estranhos), eói côrfio decidir spbre, a 
conveniênçia de enviar a 3amostra deste práduto' ,fra pn'álie emi àrgão 
oficialmente credencido junto a .AN\JISA, pujor valor cdrrieçá a custa do 
fornecedor, 't.- 75 da Lei 8.66619.3.. 

7 ,MQDODÉ PAGAMENtO  

7.4'. '"0, pagamento será efetuado' SOMENTE, após. a Verificação Ø&qonfomTdade-
e o rè*ímento do' materiais pelo fiscal ë pelo D,dpadamdto de Matrial e' 
Patrimônio: 	 1 	 • 	 -, 

,<.2. 	No momento da entrega, os materiais deverão estar acompanI,ados da Nola 
Fiscal de Venda, bebi cornó: das Certidões de FGTS, INSS e Certidões 
Nbgativas• de 'Débifàt Federàl, 'Estadual, Municipal e Tablhista,-dentro, do 
prgzo Øe ,valdade:'9' docunentp fiscal dVerá conter as epécÍficaçõ,es dás 
objetos-entre'gwes, 1inclusive am,arca dbmateriah 

7 3 	As empresas 4o Estado de Mato Grosoque não tiverem cadastradas 'as 
Notas  Fisais' eletfônica 	 S deerão .apre,nta ohjprovate de Nota Físcal de 
vehdas para Ófgão P.úblico. 	, 	

1 

'7.4. Apreentadaa Nota Fiscal de 'Venda(cabêrá ao,"Fiscai'da Ata de Regiítro de 
Preço atestá-la, nos termos do presente Termo de'Reférência, encaminhando-a 
ab'dôpart'amento repôn'sáveI pelo'agarnento.  

7.5. 'Nas a'uisiçõeà de materiais' com valor da nota' fiscal superior a, R$ 
áO'.00O,OO (Oitenta mil) reai90  o recebimento devérá ocorrer junto óp'nh a 
Comissão Permahenfe de Récebimentode Meial, ,desinada' pela 'Pàtarià n. 
247/2'016-C1,AbM,"eo-ateto ria nota fiSc'al é1em-àonjLito:.fi»ë membros da 
comissão. 	 - 

76. 	Efetuaro pagâmenfo em-até 30-(trinta) diáà após o recebiSnto' definitivo, 
conortiedisposto,,ho artigps 51, § 30,,ou40, XIV, a" datei 8,666/93. 	, 

7.7. 	Parà cada pgahiento deferá' ser ,niahtida 'as- con'diçõés de habilita'ção 
previèta no Edital:  

7.8v Ocorrendo atraso no pagamento, e deds,que para tal não .tenha concorrido
de 'alguma forma o Eonecedor,, havrAJociSncia de 6tualizáçãb .monetária 
sobre b.  valor Øevido, pelá 'variação acumulada do índice Nacional -de Preços ao 

'Consumidor, Àm'plo - IPCA-IBGE, ocorrida entre 'a àa. tá final 'revisa para o' 
pagamento e da sua efetiva realizaçã,p 

8'. •FISCALIZAÇÀô-" 	'• ' 	4 	 ' 	 - 

8.1 Atuará como ficl"da Ata ,dé'Registit de Preços o 'eryiçiorJoiloh 9onçlb de 

Bloco Des. António deAruda -'Àx.,Hlstoçiador Rubens de Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 
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Amoi9m, mafrícúla. 6200 e como fiscal substituta já áervidora Elietei Anunciato do, 
Nascimento, matri&ult6779. 

9. CONDIÇÕES DEVALIÔÂDE E GARANTIA 	- 
.1De'verá apresentar prazo de validade de acordo, com, á, normas 

estabecFdapáraõprodtd, poréffl, 4I*'a vendo necessidade Øe substituição, stituição, 

em virtude de não apresentar condições de uso, apesar, de _# vaidade estar 

adequada o licitante vencedor do bertarne1terao prazo de 10 (dez) dias' j5ara 

troda, desse produto; §ob pena'eaplicpãode multa moratórja no perehtÜal' 

de 2% (doi por!qento) ao'dià sdbre oNalor dobem,dé-consumq não recolhido 

até o limite de 26% (vinte por>cento). 	 - 	 /1 
1 	 41 	 1- 	 - 

9.20 práo 	álidade dos produtps dêverá ser 'vgrificadd qo7receimentoç  

;àbrigatoriàménte, com -Praode.validade ITiírmOdõ seis ;m1eses, don1dos 'da- 

• data daent?&g. 	 , 

3 A garntíá do'froduto  seráobservado o Códio de Pefeà doCànUmidbr. 

-'-4 

10.1.. Nos-te?mos dort..28 do Decreto nô  5Ã50/205, a'ráirhpedido de licitar 

contràtar.'m a União, Ëstados b'stritp, federal. OU FÇ/1uníbípio  e ou,-nos, 

'sistemáse'cadastramntode fornecédores á qudse-refre o art. 28, parágrafo 

único do Decto.n° 5.450/2ÕQd pelo pfazo de:àM '5 (cinco?  ano, em ØÊejpizos 
', 	/ 

.das multas previstas neste, Edital -e dà démajs penalipdes lepais; a, licitante 

MATO GROSSO 	» 4. 

/ 

10.,DASPENAÚbtD'r-  

que:: 

10.11- Não Nãõ assinar 'a 'Ata' de Registro de 
4 	 - 

prazQ-de validade de sua proposta; 

Peçosq&ando ÓonVoada dentro do 

a 
10.1.2. Não retirar à nota dê empenho, quando, ôonvocada'dentro 

'vigência da Ata;  

10.1:3. Areeritar documéntaço falsa; 	t 	 - 

1 ü.i .4.,DixÀrde apresentar çioãup*ntos;exigitíos para qcertame; 

R'etardar fajhar ou fraudar a exedução da,ô6rigaçãÊassumida; 

10. 1.&. Não mantiv'ef a,flropqsta; 

H01.7. Compoctar-se- deniodo ir?idõne'o oukohriér*aüdefiËcal. ' 
10.1.8. Nãp cqrnprovar re9ulai9dade fiscal: Ceridõés-2<eqativas dó INSF9T -, 

Èederal, Ê'stadual, Municipal e'Trabaista todas as'ezes ctJe\f6 solicitado. 

do pazo d&, 

1, 

/ 

4 	 - 4 
 n 

4 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N.044/ 2019 - CIA. 0026528-30.2019.8.11.0000 
10.2. Com  fulcro no,artigã.28-0o Decceto rr 550/2005e-nps artigos 86 e 87 da 

Lei n. 8.666193,4a adjudicatáriàTipará sujeita; no .caso de atraso injustificado, 

sob o crivo daAdminitra'çâo,a inexedução total oLrparcial da obrigação, sem 

prejiJízo das resppnsàbilidade civil e c'iminal, asègurada a p'téVia e ampla 

defesa, as seguintes penalidades ' 

10.2.1. Adveftência; ,pelo não cumprimento de Qluula Conftptua!; desde ,quê não 

interfira no andamento, normal ,do setviço 'ou sua ânclusão é pão traga 
ç- / 

prejuízos econômicos e funcionais a este ,Órgão; 

10.22. FQlSlta'de:  

	

10:22.1. 	0,5%(mei6 ,por cprltb) s,bre' o'valoradjudado,. no qaso de atraso 

injustificado para aferídirnero dopra7os estabélecidos Oelà Adp1initra9ãb 

para apresentàção dedocumentos oú assinatura e devolução dá'Ata Caso 

o atr$b pará assinatura e devolução da Atá seja superior a 10(dez) dias, e 

a critério da Âdministrção,'poderâ configurar jnexecuçã,q total da obrigição 

assumida, iei prejuízo da rescisão unilateral dà.avehça; 

	

30.2,22. 	0,,5%(meid por,çnto) sobre p valor contanta'da n6ta 4e'empenho; 

no caso de atrdo injpstifiéado Øara entreg do objeto, ate o limite de 1D% 

(dez, poHéntô). Após 20 (vintej diaè, &á critérioa Administração, poderá 

ocorrer a ãçapejtaãb do :objqto, dê forma a configurar, nêss'a jiipóiese, 

1 	inexecução parciál'd- obrigação assumi.d; 
- 	 - 	/ 

	

102.2.3. 	$°4 (três por cento) .ao, dbsobreo-vàlqrdo bem, nobasdde'atraéo- 

injustíficdo para substituição o '6bjeto qye aprêsentat defeitos dê1 ' 

-, 

 

fabricação durante o período de garantiâ,'lirnítada a incidência de 10(dez) 

'dia 'Ap&s esse ptazq, èj  a &itériõ áaadministraçãd, poderá c9nfigurr 
-- 	 -  

iflex&cução parcial daçbtigaçãoãssUmida; 

	

102.2.4. 	30% Xtiintã por cqto) sobre o valor do berp1  tia hipótesêde a&aso 

poçëríodo'süpêriQr, 	áq previsto ria alínea "b.3; 	- 
É 	 - 	

- 

10.2.2.5. ',10% (dez poç 5éhto). sobr&o valor total adjudicado, nocasôØe não,  

abeitar'nanter ocompromisso assubiidØ quiiío aos preçod registràos, ou 

em caso de inexeàúção total da obti ação ássumida; 
,. 

10.2.3. suspensão temporária do direifiS de participar de-iicit'açãoeUipediment4 de 

contratar com o Tribuna], pelo pazo& até  (doi)pno$; 
- 	 - 

j0.2.4. declaração de inidpneidade pra licitar ou% cçntratar qom:a  Administyação 

- 	úbIça. 
/ 	

1 	 -  

Bioço Des. Ãntónlode Arruda - Av. Historiador Ruben'sde't-leftdonça, S/N - Praça das BaneiPas 
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ATA PE REÇflSTRQ PRÇOS 044/2019-'CIA: 0026528-30:2019.8.11.0000 
10.2.5.0 valor da k ri'uIta, aplicada após o regulãr processo administrativo, será 

desconfadp d pagàrtektos even'tuaIménte devidos pêlo Tribunal à 

/ 	
'adjudiatíriaop to6rado.judic1aIrherite'pormèjb da Proèuradpria dd Estado. 

10.2.6.Assanções previstasMalíneas ;a",c'c" e, à" dq subifêm IX. 1 po,derãpser 

aplicadas ,çumUIátivàmepté, à pen'a demuIta 	/ 

- 	 ) 
10 27 As penalidades previstas «as alineas -"c" -e, "d do s4biem IX 1 também 

- 	
' 

,pdderão sèrap,Jicàdas à'adjudicatáriapJao Iicftante, tonforhie'o caso, que 

-tenha sofrido condenaão'd!ir1itiva or.»fraudar reeolhinient'o d& tributos, 

praticarem -ato ilícitó viandá a frustrar $ -djeti2os d licitação oú 

demqnstrar não pouiçidoneidàde para contratar CordaÀdmihistraçã. 

102.8. Se a 'contratada não proceder" ao tecolhi'mehtç da rriulfá nó prazo de 5 

(cinco) dias úfeidpntado da lntimaçãbpor- parte -do T/MT o 1Spedtivo 

'valor seá encaminhado para execução peláProputdoçia EtaduaI. 

10.2.. DdtQcjuê aplíbar a ØnHdade caber recurso, no prà±o-4e O5-cir q)'dia « 
úteis,, a cpntaÊ 4p cie~,ndiq da intimação podendo a Administraçã& 

reconsiderar ou nãb sua decisãq ou ne.pczo ençgrninli4lo deviáamenté 

ihfbrmadQ 'para aaprciação e dédisosuperior, dentrodp mesmo prpzô. 

: 11. DAS ,ÓBRIGAÕES DÓ rORNECEPÔftEÓRÕÃOGÉkENCIAPQR • 

11'.i. São obrigações do FORNECEDR: 
1iH.1. Apresentar âs:-?nateraislicitados embaladosadequpdaçnente. 

11 .1 .2t Enfregar' os materiais licitados 'ao Departàm'énto de Material e Património 
j 	 1,

deste Tribunal de Justia; i'nedj'nte ágendamento -dç dáta e horário, de 
- 	 4 	\ 	 , 	 . 

"moçio a não ocaSionattranstorriosnaativçiades rotineiras. - 

11.1.3. Os p'edidos de roca dê rnarcae dç prorrogaçâb de przç- ttorrerãkmediare 

autorização do Ordenãdor délJSpesas. 

1í.1-.4. Com  pà'a; reg iaridãdefiscal: Certiões Negativas do INSS,-SFGtS, ipde?aL 

Á Estadúál,Munickpal e Trabalhista- 

1 1.'1.5.'Cumprir 

cab?lhista..

11:1.5.- cumprir os prazôs de 'éntregar sb 'ppna de aphpaço de sahçõè 

administrativas. 

11.2. São obrigàções-do:ÓRÃO QÉRENCIADq?: 	v 

11.2.1Sjicitar empenho fázendo constar adescriçâo1dõ iférn do maeriaT; 
11.2.2. Recéber'é conferir os materiiiflcifados/adqüiridbs 	 - - 

'11.2.3. Odocumeto, fiscal deverá atestado e iris&ufdo, cqm'as 
,certidões, fiscais; 	t 

•1 

-, 	 •- 	 ,•t 	
, 	1'- 

Bloco Des. Antni de Ârr,da - Av. Historiador Rtjbens de Mendonça, S/N- Praça das -Bandeiras 	- 
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Tribunal dp,Jus'tiça do,Esta'do de Mato Gros 
Coórdenaória dministrativa. 

,Dérírtantenfo Administrativo - i3erência Setorial de Licitação 
w 'telefone: (65)361,7-3747 

e-mail:jicitacao@tjmt.jus.br  
1 

ATA\DEREGíSTRO PREÇOS N.04412019 CIA. 0926528-302019.8.11.0000 	\ . 
11.2.4. DisponiiIizallocaI para recebimento ê giiardados'¼produtos; 
1-1 .2.5 Efptuar o pagaftnt&ém até30 (trinta) dias após o recebintento definitivo; 
'ti .2.. Comunicar,  'à empresa sobre possiv'eis irreguIriadés o6sérvãdás na 

entrega dos çndteriais,'parà'irneâiata c'orreço; 
11.2.7. Fisõalizart curnpriento da& ábrigaçõ'es qontrtuais péta contratado. 

1 
1 

12. RWISÃÔ  E CÁNCELÁMEWTO' 

12.1. 	A A&Tiínistração 'realizará pesquisa de mercado periodicamente-,em 
intervalõs 'não superiores a 180 (cento 	oitenta dias, á fim' de -verificar a 
vantajosidade dos preços regisfradoè,nesa Ata. 	

' 

12:2.. 	09 preços registràdos poderão 'ser "'tb em decorêicia de 
' 	'veptual redução,  das preços praticados rio mrcadooude fato ,que eSe o 

custo dq objetô registrado, cabendd àAdm'inistraØ&prompve,as fieociàções. 
juhto'ad(s)Jorrlecedor(es). 	' 

12.3.: 	Quando o 'preço registrado,tornrs, superiorap'preço,.pratfèado no' 
metdado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s), 
fcrneceddrteé) pará ne'gociar(em) a reçiúçâoços preços aos vIor.s'pratiÕàdds 
pelorpércado. 	. 

12Á. 	O ?ornedor que no aceitar yeduz1r'seíi'freç6,ao  vatdr praticado, 
pelo mercado -será tiberadodb4 comprorniüo assumido, sem 'apticaãd dé 
penalidade. 

A ordem de classificação' d4s',foriecêdores cliJe  aceitarem 
reduzir seus preços aos Salores'de  mercado observara a classificação 
qriginaj 

a 
12.5/ 	Quand,ô 'o preço' de mercado tomar-se supetior aos preço's 
registrados e o' forneqdor $iãb, puder cumprir ,o1  comØromisà, o trgão 
gerenciador poderá: 

12.51. hIeraf o' fornecedàr do com pronpisso assumido, caso 
comunicação ocorra antes, do pedido de forneSm€nto, een ãplicaçãcí  

1 	da penalidade se, àonfirmadaa veracidade dos ,motivos ç comprovantes 
pçentaos.e' 	' 1 	 - 

1'2.5.2.. Õovoca os demais Jorhécdore - p'arq assegurar igual 
opoFtunidadéde negoSção' 	 ¼, 	 * 

12.6. 	j4ã,o hàverldo êxito nas 'negociações, o frgo gerehciador dever»' 
probede ' revogação desta' aia' de registrè çíd preçps, :adotando as medidas 

4 	,,4- 	, 	*  

cabíveis, para obtenão da Loritratáção 	
, 	c 

12.7,. 	O registro dófor,neceor será canc'elado,quand9: 1- 

12.7.1. 	descumprir as condições da átaMe registro de,pteços; 

¼, 

/ 	Bloco Des. António'de Arruda - Av. Historiador Rubens de Medonça,'S/N - Praça das Bapdeiras 
• CEPi: 78049-96 -'Cuiabá - MT - tel.:'(65) 3617-3747, 
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;,  

ATÀ DE REGISTRO PREÇOS N.044/2019 — ÇIA. OO2652S3O.2O1Ó.8.1t0000 - 
12 7.2. não retirar a nota 'de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estalielõciçfd.pela Admiflistáão>sem justifickl.ativa 'acé'vel; 

11 

117.3. 3 	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipotesedSfe 
se tornar superior àquéjes praticados pó mercado; -ou 	/ 

127 	sofrer saRção adminisçativa cujo efeitd4  tor'né-o. proibido de 
celebrar contrato administrativo,, alcananØô o rgo gerehciador e- 
órão) participhte(s). 	- 

( r 

12.8. 	2 càncélamento de 'Fégisfros ' has hipóteses previstas nos itens 
12.71 12.72é 12.74 será formado por dêspacho do orgão gerenciador, 
'asseguradob c6ntraditórip e aafflpla  défesa. 	1 

12.9. 	.0 càncelámento'do :yegjstrotdê Ør,éços ,poderá ocorrer por tato 
supérveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique,-,» 
dupiprFmeno, da ata, dbvidmnté-coiiprovadqs ê'jutificado: - 

- 	- 
12.9.1. 	porazao de int&ess Oàblicoou,  

12.9.21: 	a pedip dó, fornecedor. 	 ;. 

2 	 ' 	 ' 

13COND(ÇÕS'GÈRAIS  

13.1 . 	Ais condições- gerais do- fofnecjmelMoHtais  como os prazos -para' 

" ,ênt'regà 	recebirnefito do objeto, s obrigaç&s;  da AdministraØo é' do 
fornecedor registrado penali des À dØrpais condiçõed do ajuste, encontram-
se defihidbs n6TeiLmo  deReferênciaANEXO AO ÉDitÁL. 

i .2. 	É vedado, efetUar .acréscirhos tios , quantitativos fixa 2  dos nesta 	de 
- z 

•registrpde preços inciús
1
iv,e, o acrésciino deque trata 01 1°tdoirt. 65 datei n° 

8.666/3nos termos cidárt.,12i0  d&pecfeto no 792I12.. 	• 	-: 

13.3. 	No 'caso de adjudiçãçâõ'pdAp,reço global derupo4e itens; só será 
admitida t-contrataão dos ifeng nas SegUintes hiØtesTés. 	

1 

t3.3.1. contrdtação da totalidade dos 'itens de grupo, réspeitada' ds 
-proporções de quantitativos deflnWos hà ceflame ou,  

13.3.2. cqntratação.deiten isolado para-à quaLç preço unitário adjudicâdo'ao 
vencedo, seja o tienor preço 'valido ofertado vara o -mesmo item na 
fasedelances  

13.4. 	A,-ata dealizçãa da essâo'  úbliãa dó pregão, contendo a rlção 
1 dos Iiõitantes que aceitarem cotar os bens ou sërviÕs:corh preço-i'gúaisao do. 

licitante vencedor do certame, tera'  a'nexada aresta Ata de Rgistro de :Preços, 
nos térrfios do art. 11, §41-dó Decreto n. 7M92 de 2044.- 

13.5r 	A 	orréspbpUêhcias-éxpdidas pØlas partes signatárijas deyeo, 
mepcionar o numero, deste instrumento e o assunto específico, da 
cdrrêspond'ênáia.- 	.' 	 . 

,/ 

1' 

•-1 

1 

7 

1, 



1 	 - 

15. 	eIpito-o Foro da Cdmarcde Cui?b- Estado de Mato Grossô, 
-para diritnir quáipqúer confroyërsis- oriprid'as- ds'te- instrumento, 

renuhcando-se qud1uey outro.  

1. DO ]FORO 

4 
Tribunó[de-Jusfiçqdo ÈsYat10e't'4ato Õsso 

- 	 CoordenaddriaAdministrativa 

- -Departamento Admipistrativd -, 1erêhcia Séforial deiicitaçâo 
/ 	Telefone: (65)3617-3747 
e-mail: Iiéitacao@tj?nt.jus.br  
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13.6. 	As comunicaõçs feitas' -ao órgão -gerencidor rvëão"  ser 

enderèçada?aTRIBUNAL DE JUSfIÇA,DOESTADO  DE Pf1ATQ  GROSSO'— 

CíÈIPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DIVISÂO DE<COMPÀAS - ANEXO 
ADMINISTRATIVO,  QESEMBARÓA'DÕR ÀwtÓNIo DE ARRUDA, - Av: 

< HISTOFIADOR RLIBENIS DE MENDONÇA S/ —CUJABA - - CEP 78 
- 

13.7. 	Evehtuài5 'mudnça de erideeçb do' trgo aderente oú dos, 
fornecedorês deverãp ser comunicadas por escrito ao orgão gerenciador.  

13.8. 	Todo instrumento -derouração d eerá cà'star 'firma ?ecqr4iecida 

do mandante, ribs termos do artigo 65, parágràfo 21, do Código Civil 

Br?silèiro. 	- 

13.Õ. 	O fornecedor obriga-se"  an 	 i1 rnaer em conatibidade cpm, as 

brigaões'por ele assumida, com todas as condições' de habilitação e 

qualificação exugidàs n; licitação e a cum'prur fielmente as Clausuras 'ora 
avençadas bem cornocom as pormas previstas na Li n. 8d'66193 edegislação 
complementar, durante ayigència desta Ata de Rebisfro de Preços., 

1310. 	Os competência p Fiscal da 
ARP serão 'iresdividos em reuniões formais ïealizadas' entre o Fiscal; o 

FornéSdór J eóprocuradoeq quem interessar, Iav'rando-se ad árial da 
reunião ata circunstanciada assinada por todos os presentes que devera ser 

Juntada aos,autos e encamir\hada para a ciêncí-doDrd'enadodé-Despeas 

14.ÕA PUBLICAÇÂO 	,. 

14 1 	O ExtrMo desta, Ata será pu&ucdo rio Diano Oficial do Estado de 

- 	Mato Grosõ, cQnformedisposto noartigo Õi, pSrá9afd único, da'Lei n. 

§666/1993e divulgada n&site do Ti-MT.  
11 

N 

1 

'4 

\4 

E assim para firmeza-e vahdadé, do Øctuado, a presee At.deegisrode 

Preços g-CdnUato foi lavraddemdLiasN(dpas) vias de igual teor,- que, depois de 
- liço é-'chad6,em ordem vai assinado, ObloscontraelItes Ppor duas tésemuhas. 

2 

/I 

	

'4 
-4'  
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- 	 ïribünaI det Jóstiça do'Estado dê Mato Gros'so 
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'5- 	
EItS2iS 	Departamento Adrnihistrativo — G e 'ncia Setoriai de Licitação 

Tri»naPde Justiça 	 r 	 TlØonS (65)361-3747 

F1ATGGRóSSO 

/ 	
ATA DERG STRO PREÇOSN.044/2019 CIA. 006528-30401 

e-'mail: IicitacaoÓtjmt.jus.br  

— Cujab 
:si.0000 

TV. 25dqabriI de-2019 

Deseaçga'dorCÃRLOS4BERT.Q V 'AROÇHA a' 
President&do TRIBUNÂL D- JUSTIÇA 	r . 	. 

tONTRATANTr 	 a 
• 0 C 

So- 

54. 
'0 
e, 

Z Z  fl 
-

W. 

4- 

v'—n_, 1 	 -, 
1 MARIAN4,gt 'IGUES DOS SANTOSMatrícuIa n.l1.627 

(GESTORA DA A!P)" 	
555 

5) 

Bloco DêsAntónlo de Arruda - Av. Historiador Rubensde MenddnQa S/N 'Pr?ça das,Bandeiras 
CE?,.: 78b49-92Ç4-(6S3617-3747  

-, 

'E  

$5 



11 	k 

Tribunal .de• Justiça do,Éstado deMato Goso 
Coordendoria Administrativa 

- DepartamentÕ Admibitrativ6-.Gerêncja Setorial dê Licitação 
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Tribunal de Justiça  
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ATA DE RgGXSTRO'P€ÇOS,N.044t,2019-CIA. 0026528r30.2019.8.11.0000 
TERM00EGARANTl  

Aempresa LPK LTDA, pessoa jurídica estabIecida no enêreçp' ,Rua' Luiz 
Guálberto, n. 231', Bairro EstréôFIorianópoIi/SC, CEP— 88070-360, (jiscrita no 

CNPJ/MF' iob á númer6 obs5j60100'01-4'o 'doravante denominada 

simplesm'en'te- Fohieçedor, 'neste ato representada, por LÉÓI'11 FÀRCIANELLO 
%ILP porta'dor dá csrteiia e Identida'dê n.° 1,.554.366 e4q QPF n.1492.30.289-

49V, roIve firmar o presente Termo de Garantia-, conforme estipulado no Termo 
dQ Referência n.'0112019-13CEID!/1R,. deóorrênte do Pregão -Eletrônicb 1h. 7/2019 - 

CIA 0001873-91 2019 llt000 e seus anexos aceitando as' regras, condições e 
obr49içõés constantes' deste Termo de Garanti d?,, 

Termo de Referência ' n. 

0112019-DQE/DMe, o'EditaLdo'PregãQ Ietrônica n'. Ç112019 e da'4ta dØRegisfr9 

de 	re'o 'ti. 044/2019, •com füridaffiento"ia Li 8.666/93 à/e arj. 50 e Obitágrafo, 

úhido da-Lei 8078190-(Código de Dêfea dó' Consumidor), tendd como beneficiário Ç' 

PO$R JUDICIÁIOITRIBUNAL DÈcJUStÇA;'CNJ NI o.5S560&000-10, com 

'sede no Palácio da JuMiç 'Cntto PoIit1co,Administrti)o, na4cidade deCuiabá/MT. 

.4- 

IONplÇESbEVALJDADÊ-E ÓÀRÂNTIA 

1: 'Deverá apresentar prazo, de vaJidde dacord6,com,a% riorrilas legás estabelepida 

ara q produto, porém, em havend&a'necessid&e,de ¶ubsituiçã9'emVirtude de não' 

apresentar condiçõei de uso, apesar 'de a,  Validade estiar adequada, o licitante 

encêdorØo -certàme, terá o Orazode 10 (dez) diaspçta Irpda,desse,produto,sob pena 

dç aplicação 'd -multa rnoràtória>no percentpai de 2%' (dois pqn cento) ao- dia sobre Ø 

aof cio oem,de consumo não reôolhido atéo l!miegde'29% (vinte pqr certo),." 

2. O prazo de validàde 'dos produtos'deverá s'er' ,verificado no .  recebimnto, 

ôbrigatoriamente,cõm prazo de validadd'mIninoae eis friess, contados da data da 

entrega. 	 - 

3. 'A'gatanfiados proutot- será observadó o Código deçefesa doçonsurhtdor. 

,Cuiabá-'MT,  25 d abril 'de 919 

YYII  
-'LPK LTDL EPP. 

-SK LEQNI PARÇJANELLQ KILPP' 
'RG }jo  1.554.336 psPist 	CPF: 492.350.128949 - 

4- 
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