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'JbunaldeJus'tiça 
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 Etadõ.1dWMatb Grqssd 

Gqordeqaária Administrativa 

Departmento'Àdministrtivo — Ger*ncià setriai d&LicitaçãÕ 
Têef9Qe: (65)3613747 

'e-mail: licitacao@tjmt.jüs.br  
1 	 / 

Tribunal Øe iutiça 
MATO 5ROSO 

ATA DE REGISTÉtO PREÇO N. 945/201!.-  CI4 002652-1.2019.8.1L0000 
é 

-ATA QE'RÈGÍlRO DEPJÉÇÓS 
TRIBUNAL DE J'IJ,STIÇ DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ÁtA\DERÊGISTROOE PREÇOSN. 0h019,, 

O ESTADO DE MATO GROSSO, 'por interm0édiõ' do .PODER 
JUDiCIÁRlO/tfflBUNftt, 9E JUTIÇ, 	n. 03.535606I0001-0 'com recursos 
próprios (Forge 10), ou "d6 FUNDO DE APOIO AO JUDJCIARIOLFUNAJURIS 
CNPJ .èçb ç fi° 01S7283710001-93.  (F6ntç240j Sediado no .P.aláôio 4a .Jqstiça, 
Centrp PoIíti6o Açlminitrativo, em Cuiabá/MT,,  CE!  78.049r926, sediado no'Cénfr9 
Politico Admipistrativo em Cuiabá-MT/CEP 78049-926, nesta ca5itaI, neste ato 
represent?do pelo Presidente deste Sodalicio, Exmo Sr Desembargador CARLOS 

.ALBERTO ALVES DA 'ROCHA, Brasileiro, Casão, poçtad orda 'Cart&ra 1de.,,, 
ldentidadè n. 7.388.085i SSP/SP e do CPF.ob' ó n. 012.075.878-42, dorvante. 
dnornihado'ÓRG.O GERENClDQR é de, ouffo ladd a DITRIBUIÓORA DE 

.'AL4MNTOS RIOBRANÓO  LTPA.,inècritano  CNPJ'sob n. 03.362.50170001-06 
Inscrição,  Estadual Q. '13:1'90.079-0, 'cõm ,sede na Rua Po*orép ii. 391, Bairro 
Alvorada CuiabáIMÇ, CEP. 78.048-00, considEando o julgamento do Pegâo 
Eletrônico ri 0712019 (CIA 0001873,91.2019.8.1 1.'00õó), RESOLVEM rgptrar os 
preço da ebipresaindicada e ualificad neta ATA, de acorda bom a classificaçãp 
por ela alcançadà e naquitiáàde cotada, atendendo às condiçÕes previstas r)o 

11 Edita! 'dd' Pregão Eletrônico rf. 07/2019, bem como no Termo de RefEírêhcia n 
0122019-DCE/DMP, sujeitando-se tas partes ás normas, ponstantes r1 Lei' no 

-' 8.666/1993, no Deáre'to n° 7.8921,2013 pecreo'.948/2O1, e em çnforrhidade 
dom as disposiô es aàegir:  

/ 

DQÕJETO' 
	 1' 

1.1., 	A prsent& Ata ,tem por'obeto p regifr& d pretos' para' futpa e 
eventual contratação de pessoa jurídica capacitada para o forqecimento ad 
materiais 'de 'consumo dive,rsbs; CAPPUCCINQIN'ORM AL e SALADEIRA,, 
conforme condições e especif1caçôd onstantes do Anexcr 1 do Termo de 
Re'ferência n. 01'/2Ô1S-DCE/bMP' 

DOS PREÇOS, ESPECIFICÂÇÕESE QUNtITATIVOS 

2.1. 	Empresa vencedofa: 

Empresa:' blSTRIQUIDO?ADE.ÁLlMENTpS  RIO BRANCO Q  LTD,. 
CNPJ: 03.362.501/00W -96 . INSÇRIÇAO EtLDUAL:' t• 1 90.p79-0. 
Endereço: Rua Poxo'réq n 391, Bairro Alvorada 
Cidade: Ciiiab/MT 	C'8?: 780460Ó 
telefoné: (65) 3621-71S/ 36217653 
ELMAlL: disbáncoqmaiI.&im  
Nbmé do Repreentante Legal:-M4RILÚ DE FÁTIMA-CASTRO ÓRBAh 
Carteira de ldéntidadé: 1 .?89821  Ógão E*pdidor: SSP/PR 
CPF: 253.90.449-04 *  
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Bloco Des. António de Ayruda - Av. Hktorlador Rubens d%Mendonça, S/N Praça das banqeir'a 
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'Tribu'al de)ustiça 
MATO GROSSO ¼ 
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'Tribune Justiçdl Ésta'doç±ë tvid GrOSSQ- 
ÇoorderïdorI AdminisíratWa 

Deprtamentq Administrativo — Gérêrda Setoriatilietititatão 
lefone:(65)3617j747 

- 	 e-màij: Jidtado@tjmt.jus.br  

ATADE REGISTRO PRESN 0451,2019,- cM 0026529r15.2019.8.11.0000 

2.2. 	O reo registr,ado,as-ppecificàçes do objeto, à quantidadp' 
for'necédor(qs) e as demais condições ofrtadas n(s) propõsta(s) são as que 

-i 	 ¼ 
- 

16I*tRIBW60RØEALIMEPqOS RIO BRÀN9O  LTpA\ 

ITb1 DEScR1çÂO A1uPNt 
Valor 

UMtãrio 
iorr 

TotaY 

09 

EXCLUSiVO PARAMF/EPP 
Cappuccinô norr4ai -- embalagem ,em pote 
com 400 .g, -contendo açúcar: iite em  
integral,, café 	oiúvi, -leite eni pó desnatho 
cacau em pó, estabilizante bicarbondto de- 
sódio, 	Carboximetiicelulose 	(Espessante), 
fosfato tricálcio (anti çimêctante) tcanelaem 
pó, nã66ontêrh glúten Marcas dfeSêhcia, 
brasileiro, 	três coraõès 	?ndtta 	igual ou 
equivaiedt,e. 	Prazo de Validadé mínima 01- 

- (um) aio didata dR entrega.- 

MACA: BRASILEIRO 	- 

- 

- 

"5. Óqo 	, 
- 

- 

1- 

R$ '12,91 
- 

s 

R$ 60 05090 

24 

EXCLUSIVO P4RAMEJEPP 
SaiadeWa qhadrada grande em porcelana 
brarica. 	1*in?eira 	)inha 	para 	salada 
dimensões 	aproximadas 	altuya: 

- 

- 
19,5cni, 

hjros 
•ano da 

MARCA:GERMER  

100 

- 	/ 

- 

R$87 94 

¼ 
h$,8 79iÓ0 4iametro 19cm 	c?$cjdadé de 115 

Prazo -de V'àlidade mihimê 01 Çuit 
data deenrega., 

is 	 ji -- 	c 
1 	- 

3. DOÕRGAOERÉNÇlAbÔRr 	 / 
1 	 - 	 1 

ai O'orgão'gerenciàdor será o TR!BUNAL DE dLISTIÇA DO ESTADO DE -' 	
- MATO GROSO 

4. DAADESÁOÀ ATA DEREIStRObEPREÇÓS 	 -. 

- /- 	 - 	 - 

4.1. A ta dê registro de prçbs, durante sua valdade,'pàerá ser utilizada por 
órgão-ou èqtidade da adhiinistração púbhcaEfual; Municipal ou Istrital 

-quê não,, tenha participado do -certarbe -Iicitàt4rib, m,ediantq arJncia' do 
&gão gererIciadoir, desde que dvidaménte jCJstifièad \.a Vantagem e< 
r$peikada*, no,uecoüber, as conØições  e ás rpgras estabIecidas na Lei 
'n 6.666, dai 993-e no ecteto n°- Le92, de 2013 e 9488120,t8. 

-X manifestaçã'o do 'árgão gernciaor de que trata o -ubitem . 
anterior, salvo para adesões  feitas por Órgos ou entidades de outras 

- 'esferas fedérativas, ficá bohdicionàda À realização -de estudo, pelos; 

Biocd Des. António de Arruda- A,. Historiador Rubens de Mendonça5/N -- Praça ças Bandeiras 
CEP.: 78049-926- Cuiabá - MT,-.Tel.: (65) 3617-3747 -' 
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Tribuhaíde Justiça do Estado çlé Mato"9ro.* s. 
Cqordenadoria Adminitrativ\a 

"Dêpartamqnto Adm(nistrativo GerênciaSetoriaI de Licitação' 
/ 	 4 	 ' 	TeIefone:(65)3617-t47 

e4nail: Iicitaeao@tjnitjps.br  

   

fribunpj de Justia 
MATO GROSSO 

 

'AYADE REGISTRO PREÇOS N. 045/2019 — CIA."O026529-15.2019.8.11.0000 
órgãos S pelas -entidades 4âe não pàrticiparam do registr,o de -prçqs, 
qe demonstrd o ganho de eficiência, a çiabilidade e à economicidade 
para "a a1ministrãção pública dat1tiliaçM da ata de registro de preçõs; 
confqrme etabe1ecido em ato do 'Sebretári& de Gésfãó do Ministérid 
6° Píanejamerito, DesenvoMjrénto e Gestão 

4.2. Caberá ao fornécedois  beneficiário da Ata, de -Rêgíátro'.dd Prêços, 
observadas às condiçõeá nelá estabelecidas, optar pela aceitação ou não; 
do- fornedirhenfh;  desde, •qü& teste .Jornecihento, pão prejudique ás 

3 	 bbrigagõês -anteriorrrjé?ite àssuniidas com o órgão geÊenciador'e &gÍos 
participantes. 	 ' 

43. Ás aquisições 'ou contrataçõe9 aiçonai a- que s 'refere este item, não / 

,poderão exceder, por órgão ou: entidade, a cinquehtá por cênto 'dos 
quantitatívos'dos kens.do'instrumç'r'ito cànvocatóiq eregistrados naata de 
r'egistro e preços para o orgão gerenciador e órgão Øartióipntes 

4.4.As.-adésões àt ata de regtro de preços 	lijitds, n&iofaliade, ao 
dobro do quantit'átivo dcada item registrado na ata de rgiâtro õe'preçôs 

-páraio órgão gerenciador 9-ó?gâqs;participantbs, inepndeflte do nQmero-' 
de órgãos não) participántes qu&eQentualmGnte aderirem.' 

7 	
1 

4.4.1. Tratando-se .de  -itay. exclusivo-para miproempresas e empresas .de 
- 	'peqtiéflQporte Õ órgão. geenciadorsomente abtorizará a'adesâQ caso 

o valor daJcorikatação pretendida peJb aderepte; somadoaàs .vajorØ 
das cPIntrataçõe§ já previstas pira o ôrgão gerenciador e.  $participantes' 
ou já destinadas á aderentes anteriores, rãoulfrapasse o;limiteé'R$ ' 
80000;00 (oitenta Mil ,ea)(Acó?dão TCUn° 2967120.11 — 	- 

4.à Ao ó?ão nãô pcticip?nte  que  aderir,  à ata orrï$tem:os'atos'r'elativos à 

4, 	 cobrança Øo cumprimenó .pelo àrnecedor das odrigaçõé& doriratyaFment' 
ósu'rnidi e a aplicàção, obervada a ampla defesa, e o cbntraditórib'; de 
eventuais penalidades' dbotrentes dó descpm'prirnentoyd -cláusulas.  
contta1tuais, em,relaão ãssuás ópAa'sYcoh'fratàções, informando as 
p'cbrrêciasaotrão gerenciádor. 	

4 

.4.6. Após a àúto'iização 'do rgãóge?encidor, o drgão nãp pártícipante që9e rá 
efetivai a confrataçãp solicitada em ate noventa dias, oLservado o r*azo de 
validade da Ata de Registroíde Preços. 	 A 

4.6.1. Caberá ao tórgão, gerenciador,  
justifièadamente, à' prorrpgção -p 
cotrataç&o, reseitado o prao Ide 

- 	'solícitada'pelo órgão1r1âopi1icipant. 

autorizar, • ècepcional 	é,  
'pfazô paeq dfetiaçâo da 

vigência da -atã, -desde que'' 
44' 	 4 

3,  

4 

/ 



Bloco Dês. Aiit&nlo d,,Arruda -'Av. HJsoriador Rubeçs de MQndopçaè S/N 	raça qas Bandeiras 
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tribunal de' Justiçado Estdd,ç-de Mdto Grosso 
CoordenadorVAdninistrativa 

Departàmento Administrativo - Ger4nçia4 Sf'orial de Ljcitaç5o 
• Teiefonef(6)3617-3747 

,e-rnaihiiEit4ao@tjrnt.jus.br  
Tribunal deiustiça 

MATfl GROSSO 

- ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 04572019- CIA.;002629-15.91.8.11.0000 	e 
S. 'VA'LIDADE-DA, ATA 	" 	 A  

5.1. 	.AaIidade da Ata d&Registro de Preçósserá dá 12meses a partir 
da assinatura, não podendo ser pr6rroada. 	 - 

í

1 	 1 

6. MODO DE:REcEBIMENT0ÍAcEÚrE, 

6.1 bs màtériís serão .ãQaliàdos com` o escopo 'de 'verifidar' sua. ponformidáde 
qunt6àsqt)antidadese quIiddes dÕscritas'nd4presente Termo de RefeÊênpia. 

62 Os materiais serâà recebidos, conforme oartigoí73 a 76 da Lei ii 8 66(5193, 
dq seguinte forma: 

6.2.1. PROVISORIAMENTE, no àtoda"en,trega do' objeto, palrá efeito de- posterior 
'vdfièçãá --da confor midade do prõduto 'com, as especificações contadtes 

- do Terroo'de Referência; 
6.2:2. DFINITIVAMENTE, àpós ,a-venificaçã'odaquálkàde, a:quantüade exigida 

qestç4Teryn6 dbReferênôi em. até,05(cincd) dias'úfeis'após o recebimentd - 
provisdo,medianteatst na nota fiscâl. 

6.3. Rçoçeder a r,ecursa 'e 4evoyção, no todo 'ou em pSrte, os produtos que, não 
aprésentarem condiõps de serem iiIiados/cohijhidos prazo de validade 
,vencido, presença, 'de c'Õq5oà 'stranhps), 'erw,, 'õmo decidir sobre , a' - 
cônveniência 4e enviar a amostra deste produto pata analise êm órgão 
•,oficialmente credenciado junto -a A1VISA, cujo valor correrá -a cpsta--.do  
ïornecsd'or, art. 75 da Le8.666/93. 	 __4•.  

7' 

Mopo DE PAGAMENTO 
7.1. 'Opa'gamento-será efetuado $ÕMENTEãFSós vbriiçãô de cQnforniiçiade 

e o recebimento ddsmateriais pelp fisçal pelo Depa(ameno de Material e 
Pat,rirtfônio., 	 . 	• 	- 

7•2 	No momento da'entçegaÇ.os'matei1ais  de'verãd estar acompanhados da Nota 
Fiscal de Ve'na, bem domo das. Certidões de- FQTS 1NS e Certidões 
,Negativas <de Débito: Federél, Estadual, Mun,i&paí e Trabalhista, -dentro do 
prazo, de yaíidaciè, -0 dçcumeto 'fical deverá citer as àsecificações ,dos 
Õbje,tosentregus,Jnclusjvb a,marcâ domateríal. 	, 

- 	As empràss do Etadode1 Mato -Grossq"que não, Viverem çqdastradas as 
Notas Fióais- eIetrônica'-dëverâo' apresentar cÕmprovnte, dê Nota Fiscal de 
vendas para órgão PÇiblico. 

7.4. Ápresentada allota FiscaIdeVend& Sbe,r&ao Fiscal da'Ata-de egièrode 

• Pre*o atdstá-la, iios termos dopresenté Termo d&Refe(ência, en,ca'minhatidq-a 
ao departamerto'teponsávél pelo pagartento. 

7.51 . Nas quisjçõés de -materiais com yalor .da nota 'fiscal èuperipr a -R$ 
80 .090,110 (Oitenta mil) reais, o recebimento deverá ocorrer junto com a 
Comissão Permaqente de Redébirnento de, MateriáI dSigrfàda' a .peIQrtaria n:L 
24,71 )291p_ C. AbM,e o'àtesto Ra nofa'-fiëóai,'éemtorjutito: fis6al e-rfiembros da 
comissão. 	 - 

• 7.6 • fêfuar o-pagamento ematé 30(thnta)'-djas após o recebimento definitivó, 
1- 	- 

J 

\ 

4,  
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'Trjbü?jal dë ,Jutiça dQ .stadode Mqtb 1Go~sd 
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Tribunal de Justiça 
MiJocRosscY,1. 

.FIs, 

 

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 045/2019 - ÇXA: 0026529-15.2019.8.11.0009 
conforme dísosto'po artigos 50, §,3!; pu 40, 7(1V,' "a" da Lei 8.66/9,. 	

4, 

.
1 	41 

7.7c 	Parai àada ,agamàrito',deve'rá ser mantidp as cçndiçõ'es de :hbihtatâo 
preista rio' Edital. 	 a 

78 	Oc9ri'endo atraso no paga'mento, e. desde que para tal não tenha concorrido 
de 5algüma forma o Fornëôedor, ,haverá ' incidêhôiá'de atualização,,mbnêtária 
bb sré o-valor devido, pela variação acumuladà do índice Nacional de- Preços ao - 

Consumidor Àrnplo-'léCA7IBqE, ocorridaentre a data final prevista pará o' 
pagamento e dksua çfetiVa reaIiação 

5 	 5 
1.. 	,-. 

8. FISCALIZAÇAO  

- 8.1 Atuará bomo icaI da Ata W. Registro' de Preb'so servidor Joilsn Gonçalo,de 
Àm'otirt; matrícula 6200:e 'conoMscà[substit'utsa seMdora.Eliéte'Ahunclafo'do 
N'asciménto, -matricula 6779?  

9. CONDI9ÔES DE VALIDADE E GARANTIA ' 

-, 	1 D,evérá apresentar p?zo de, validade de ácordd' ,com as' normas-legais 

estapelecida parioprodutdporérn, erxrhavendo 'a necessidade dp substituição 

e,m virtúde de não' apresnt'ar tondições de usÕ' apesarde a .alidade estar 

,adequadao licitante vMncedõr do certame lerá 'q,prazo de/l0 (dez) dias para 

troca desse produto, sob pena de aplicação de multa rporatoria no percntuaI 

de 2%-doipor ánto)ao dia sobre o yaIor'do-bm4e copumo dâÓ recqlhido,, 

até 6 limite de,20% (vinte por cento)/  

'prazo ;dé» valid'ade 'dbs produtos devera ser- verificado, ho recebimento,, 

'obrigatoriamente, 'com pçazo dd validade minimo 'de geis meses, cortados dá 

daf'adaèrftrega. 
 

/ 	:»' garantia dos'produios--será obevado6Óóáigo.»de'àefesa do,Çonsumfqor. - 
'5  

*' 
'4' 	

'5' 	
"•\ ''5 	 -, - 

10. DAS PENALIbADÉ 	 / 

10.14 Nos termos do adY28:db-pecreto K6 '5.4150/200,-ficará impØidd de licif are 

contratar qom "a União Estados Distrito Fèderaf ou Murtipios e ou no 

sistemaside cadasflrnerjto 'de fornecedores  que sejefere o art.2,8,paragrafo 

úniõo do Decreto n° 5.450/2005el6 Ørazo' de até 5'(cincóáhds, sem OTéjuizos 

as multas -previstas neste EØitat, é qas demais ,enaljda'de lpgai; ' licifadfe 

que:  

l&.tt.'Não' assinar a Ata de' Registro de, Preços, 'qua,ndo, cShvocada.' dentro do 
prazo1e5validade dê suá' roposa; 

	
, • r- 	 '" 

1 

-a 
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1. 'TJ/MT 1 

Fis,, 	 Tribunal deustia' 
MAT0'GROS0 - 

Thbunôl de Jit 
Coord'eqádoria Administrativa 

'DepartaMento Administrativo —Gerêrfciá Setorial dqLicitaçâo 
Telefone: (65)3617-3747 

7 e-mail: Iicitacaoqmt.jds.br  

ATA DE REGISTRO PREÇOSN. O45 /,2Ol9f  CXA2.0252915.2019.8.11.0000 	7 
1Q.t2. Nâb retirar à 'nàta de empenho, quandóc'onvoõada deritroAó prazo d? 

vigência 'da Ata; 	- 	 1 

10.1.3. Areséntai'dodurfipnação falsa;-- 

10.1:4 Deixar de"àprèsentar docu'meht$ exigidospara o ctame; 
4 

A 	 A' 

1, ' 01,.RetardarJaIhar dt.tfraudar a e'xeciiçãq dobrigação assumida; 

10.1.6. Não 	
Ç 

4'  

10.1,.7.Comortsé de modo inidQnèp cv &ometerfraud? fiscal. 

1P. 1 .8.Nã9'èomprovar regularidade 
1. 

ficl:, ,Certid,6es hegatiVas do lNS, FGTS, 

Fede.ÇEstadUal, MLini6paletrábalhit'aodaS as yezep 'que fqrspiicftdo. 

10.2. Com  fulcro no artigo 28 do Decreto ri. 85.450/20Q5  ë nds' ãrtigos 86 ç 87 ,da 

Lei n. .8.v66r15793, fldjudióatária ficará sujeita, no caso-  de atraso injustificado 

sob  criva da Adminisração anêcuçãàjotal'ou, parcial da óbrigaãb, sem 

prejuízo das responsabilidades civil  phinl ,asség't.jrad a piévjae  ã.rnpla 

deÍesa,às seuintS péndlidades: 
• A' 

10.2.1. Adyéftêftàj'a: pelo pãó curnprirhento de; Cláusula Cónt'ratuál; desdd quenâo 
. 	-' 	'4 	

1 , 	- 
interfirq no andamento normal do serviço ou sua conclusao. e naotraga 

.prejirizo's econômico é7funqÍonais à,èite órgão-, 	/ 

10.2-.2.Mültad: 

10.221. 	0,5%(meio p'ôrtento),s,obr óvalpr diicado,no  caso dei atraso 
'4 

injusfificadô'paraténdj'mentcios' prazqstestabeIecdôs pela 'AtfmiflistraTtão 

para apresentação' de documentótou assinatura é devol'uão da Aa.,Caso 

oattaso para assinatura e devolução da ta seja uperior'a'4id(d) diase 

a crit&io da AcJministração podera configurar inexecução total da obrigação 

assumida seM prejuízo da rescisão unilateral da.avença, 	- 
1 	 . 	7» 1  
1q2.2.2 	O:/q(mio por cento) sobçe 'o, valor ,cons'tante tia rjàta'dé empenho, 

pocasode àlras'o ínjutificado praétrega 'dQobieto;'aé,o'iihite de, 1.0% 

• ', 	- 	(det por,  cento). Ap'6s20 (vnteydiqs e a,critério 

ocorrera não-abeitação do objetb, de i8rma'. ai'óonfiguráç, nessa tipótese, 

inexecçüo parcial. da obiiação'asuqija; 

t0Z2.3. 	30/j (trêspbr cêntd)dia sobre o aÍor,bem, o'caso de atraso 

irijustificado para substituição do objeto" quê apresentar defeitos de 

fabricâção. duraiMe- à períqdo de garantia limitada a incidência de' 1 0(déz) 

- 	dias. Âpó esse prazo, -é à critério, 'da A'ministraç5o p6derá configurar 

iriêxecuç'ão pàrciaf dá'obriaçãÕ assjinid 

Bloco Des. António de Arruda - ÃÇ'c Hlstotiadortubens de Mçnohça, S/N - rãça das Bandeiras 
CEP.: 7é049-926 - Cuiatá z,  MT - Tel. ,(65) 3617-3747 - 

M. 
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JÁ Tribunal de Justiça 
MATO GQSd 

   

   

7 

lf 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 045/2019 - CIA. 0026529-15.201i.8.11.0000 
10.2.2.4. 	30% (trinta por cento).'so,bre o valor d'o,bem, rta"hipótése'de atraso 

por período aupêripyo revjsto'há'iínea b'."y 	 - 

/ 

10% (dé,z por cento)obre o valor total adjiglicad'o, no caso dê não 

aceitar manter o compromisso assumido quapto aos prços regitados, ou 

em caio de inéxçcução total da ogãão'asumida; 

. 10.2.3.suspensãÕ temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com o'Triburial, pelo prazá de até 2 (dois) anos;. 

102.4. declaração' d& inidoneidadë Øara licitar pu ontratac rcorh à Ad?mifiistraçào& 

IúblÍca.  

.10.2~5 O. valor da multa,, aplicada- a,pôso ieÓulrpr ósso -adMinistrativo, será,  

- 	descontado 	 d  bvido 	pêlo- T'ib.inl ài, 

adijudicatária ou-cobràdojudicia(mentê por, meio dá'roduràdoria do Estado. 

10,2.6. As sa1-iõS previstas rias aíineas "a"r"c" &d' do subitem IX lpodqrão ser 

aplicad, cumulativamente, à petia çle.multa... 

10.2.7. As 'penalidade 	evias'nás alíneps "c" e "d" do sdbifemÁ.l tkmbém ' 

Mpoderãosr aplicadaÁ aØjudidatáría,ou ao licitante, confd",e o caso,,-quê 

ienha,sofridb Condenação definitiva por fraiJdr recolhimento de 'tribu?oq,' 

paticareh ato ilïçitp visando" è fEústrar os objetivos da licitação' ou 

	

'dernonstrar'no possur itoêidàdeca contratarcom aÂdminFstraão., 	- 

10.2.8;se a contratada não -prdqéder"ao récolhiritento da, muita no prazo de 5, 

(cinco) dias úteis contado dàintimaçãb por parte do Ti/MT, o' respectivo 

- valor será encami1hadb.ara,execu6ão p'la Procuradoria Estadual.. 

16:29. Dotoque,aplicar a p&nalidade caberá recurso, no pra±o de Õ5(cinço)-dias 
:J 

/ 

- 	 út&, a -contar da -ciência dã- intimação, podendb a 	dminitr,àçãb 

reconsiderar duriâosua debisqotu hese"prazo encaminhá-lo devidnienfe 

informado para,a'afrecioedecião superior dentro do mesmo' prazo., . 

ii. bAs ÕBRIGÁÇÕESTDÕ FÕRNÉCEDOR E ÓRG4Õ'GEËN'CÍADÕ* 
114 São'obrlgações db FORNECDOR(r 
.1 1.1.1. Ãpyesentar osmaterfais iicitadds eriialados adequ'adamente. 

11.1.2.-Entrear os materiais hcitàdos ao Qe'partaento de ,Matérial e PatrGnônio 

`desta Tribunal de Justiça, mediante agëndamento, de data 4e hõtárib, de 

• - 'tnpdo a nãb oSsionàr transtornos n,as afividádes rotineiras. 	 -, 

11.1.3.-Os pedidos de troca ide marca-e de prorçoação de prazo ocpfrêrão'riediante 

autorição do 0r'depadorde Óespes.. 

11 

2 



TJ/MT 
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TiJDuflaI cio Justi'a do Estddaç1eMatoGrôsso 
Coofdenadoria Administrativa 

½ 	 . Depaftamento Ad'minisfratio - Gerênciã Sétoial de Licitação 

	

Tribunal dê Justiça 	
, 	

Telefone: (5)3617-3747 

	

MATOGROSSO 	 iiaII: Iicitacad@itjrnt.jus.br  

-ATÁ DE REGISTRO PREÇOS N. 045/2019 -CIA. 0026529-15.2019;8.11.0000
1i1i.4.Comprovar reguLaridade fisç Cerfidões Negativas do INSS, FGTS, Federal, 

Stadúal, MunidpI e Trabaibistà. 

11.5. Cumptir os prazos de, eitregà, sob ena dá tFiIicaIãa de sanções 

administrativas. 	 - 

11.2. São obrigáçõe 6oÓkÕÃb½dERESClADOR: 
11 2 1 So 	m licitar epenho fazérido consfalrá déscrição do4item do material, 
j1.2.2. Rbceber e conférir ositateriàiS:l1èitadQs/qk4uiriçJq; 
11.2.3. O documento fiscal devera estar deidamnte atestadç e instr?uido com as 

dertjdõesjis'cais; 
11 24 Disponibilizar local para recebim'pnto e guarda dosjxoduto, 
11.2.5. ~foluar o pagajnento'em até 30 (t4nta) dias'ap6so récebimentô:definitivã; 
.j1.2SComunibar à empresa ,sobre possíveis içregúiadades ,observadas na 

entrega dos materiais, para imediata correção, 
t1.2.7. Fiscalizarq cumprirTienfo das ôbrigações.êontratuis pela corffatada. 

-/ 
12.RgVISÃO E CANCELAMENTO 

	

12.1. 	A,Áminis&ação 'realizará 'e;quisa drnerqad pejodicamenter em 
- 

	

	intervalos não %uperi6res a 180 (centÓp oitenta) dias, a fim de verificar 'a 
'vàçflajos)dade dás preços registrados nesta 

	

12.2. 	ds Ørços, regiMrados ÈDoderão ser revistos em dqcàrrência de 
veMual rëdüção dos preçd's Praticados no mercado ou de- ato que àleve o 

custo do.bjpto registfado, 6abeiidq à'AdministràçQ prórnover as déoóiações 
junto ao(s)'fórn.cedpr(és).'  

	

12. 	Quápdo o-preço' reÓistrado,tórnàr,seuperior ab preçoprafiSdo no 
mercado por motivo supërvenierite, a Admijiistráçãq' convocará o(s) 

	

(esy 	ne'gocia'r(em) a redução, dospreqs aos valores ,praticados 
pelo mercada 

/ 

12.4. •. O fornecedor que não -aceitar redu;ir seu: preço, ao, valor praticado 
pelos Merdado será 1ierao-4o1 qómprorniso assumido, sem 'alicàçãe de 
penalidade. , 

. 

114AL A ordem de cassifÍcaçãQ dqs forqecédors.que aceitarem 
reduzV seus' preços MA valores dá mercado observará a classificação 
briginál.» 

 
01ándo o preço de mericàd'o tornare sueriór aos" preçôs 

regístpdos, e o fornecedor , .não puder cumpri o, çompromfssõ; o órgão, 
renciador poderá: 	 . 	

. 	 . 

	

1'1 	libeliár o fornecedor dd 4ompfomisso assumido, caso a 
coriiupiõaçã ocorra'ntês do pedido de fornecimento e sem 'aplicação 

-- 	 .. 

A 
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Tribubal deJustiça 
MATp GRÓSSÔ, 

ATA DE REGISTRO PREÇOS-M. 04512019,-'CIA. 0026529-15.2019.8.1 1.0000 - 

da peralldëd se confirmada 	eraqidade dos'motivosê comfrovantes 

apres&ptpdos; ,e 

j,25;2. 	convpcar, os detiiis fornece,cdres pari assegurar iigual 

12.6. - Não hvendo êtito' hás negocições', o 5rgã, gerenciador )deverá 
proceder à-revpgaço 'destá,ta'de rdqitro de. preços, adçtandp as medidas 

cabívis pará obtenção da coritrtção mais vantajosa. 

12.7. 	:Q reistr6dojbrnécedor será caceId&quando: \ ' 

- 	12.7.1. 	desceimpfir,aãqopdi'Çõeã daata'dé registrtde preços; 

- 	1112,3.2. 	rjãd retirar ahota de ernpepho ou iftstruhiehtb equivalente rio 

•prazd etabeIecLdo peia Administçação,sern.j'ustificàtiva, aceitáve); 

12.71 'não áóeitaIredàzikd seu preço registrádo, -r1à -hipótese- deste 

• 'se tornar supérior àqpes 'praticados pó mercadb;tu 

12.1.4. ' sáfrei sanção 'administratjva cujo ,éfdtç torne-o proibido de 
• celebrar, côntrto' adftiipisfrativo. alcançando, & órgão geçenqíador e 

órgão() Ørticipante(s).  

- 12.8. 	O cancelmeiitó t  de.registros nas hiptéses \ revistas'  nos iten 

12.7.1, 12.7.2,& 12.7 	formalizado por despacho do rgãoerenciador, 

- 	asse9ufad'qqtraditrio ca arpÍà defesa.- 

12.9r. 	O cancelamento do rõgitro dØ freçbs podetá' ocorrer pôr fato 
supervenient, decorçeptQ de casàtduito ou fora mai& què prejudiue o 

cumprimento da ata,, qSdameqte- o,mprvados e justificados: 

19.i. ,porrazode1rtereése púlico bu 

12.9.2,1 , ' a pedido do fornecedÕ 

) 	' 
13. C'ONDIÇÕESER31 

	

13.1. 	As c,ohdições geráis do fornecimento, tais como os prazo$ $ra 
entrega e recebimento do' objetô, as obrigações da Administração e do 
fornecedor registrado, pnarIdades &de,maisbondiões do ajuste, enôohtram 
se definidos no Termo  de eferênd»XO AQ ÉDITAC- 

/ 	\ •? 

	

13.2. 	E vedado efe'tua[ acrescImosr1os quantitativos fixados nesta ata de 
registro'de prç6s, inclusive o acréscimo de' que tratao' 1° do art.65 da Lei ri? 
P.666àá"nos tefmos.do art. 12,10  do,Decret9:n° 7892Aia 

No caso de; adjudica'ção põ(prço IobaVdeg(uØo aeitehs, &será 
admitida a contratâão tios iten's nas seguintes hípdtesesí 

132:1' contratação Øa :totalidade dós ifns e grupo, respeitadas, as 
Øropoções de quantitativos definidos'no certm'e;-õU- 

,opbrtunidaqe dé negocjação. 	 11 

1 

À 
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- 	 - 
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13.3.2. contratação de item isolado parao qual o preç&iifário adjudicado ao 
vnçedbr ejo menôr' preçq válidQ dfertado  para o mesmo item na 
fase de lances 

1-3.4 	A atai de realização da sesso pública d'pegâ& contendo  relação 
dos Íicitaritesque acéitarem'coSrocens-ou serviçqs com prçosigüais ao dó 
licitate vêncedor do 'cehafne,-será anexada a e&td Ata de Registro de Preços, 
nos t&mos'd'o art. li, §40-d6becrõto n:7.89, de-20,14. 

13:5. 	As crespàndêpcias pxpedidas paá partes .signatás deverão - 
mencionar o númnØro deS 'instrumentos -e o .assurfto escmco - da 
cor-respondência 

1-3.6. 	-Ás õoniunicações f4itas «ao'. árgão, :geie&jdbr deerãb ser 
enderé9dai ao TRIBUNAL DÊ I1ySTIÇAIDO ESTADqDE MÃTO GROSSO - 
DEPARTAMENTO ÃdMllTRAi'Io-oJvlsÂõ, DE COMPRAS - ÁNxq 
ÁD&IINISTR4ÍVO DESEMBARGADOR CNtÓi'.JlO DE 4BSUDA AV. 
Hls- OglpDR O.RuBENs-bE MENDONÇA, Áir:- d01ABÁ _MTt CEP 78.049- 
926.- 	- 	 - 

13.7. 	Eventuais,mudanças Øe -endereço. do 	goadrénte. ou- das 
forpecedores deverão ser cõmunicadas por escrito aobrgâo grenêíador. 

1 a.8. 	Tqdo.. instrumento de; procuração d9vrá constar firma reconhecida 
do, mandante, nos tërmbs 'do artigo 654[ parágafo "°Ç  do Código Civil 

'Brasileiro. 

'1a.9. 	G :fornecedor 'opriase 4,maptér é?n éompatibiliJade óqm as 
.' 

 
obrigações 'port elê assumida, com -todas ..as condições de habilitação 'e 
qualificação exgidas na licitação e a cumprir fie Imerite as Cláusulas ora 
àvençadas, bêm como com as.nbrn'as previstas na tein. 8.666193,e legislação 
complementar dúranteà vidência desta Ata ddRegisfb de Preços, 	/ 

A 	 - 
13.$b. - Os casos omissos qu não ultrapassem a competência do Fiscal da 
AR'P 'erãó resolvidos em reuniões forrriaiá rpalizqdà§ entre o ,Fiscal, o 
Fornecedor, ou seu procurdor ,e a quem intéfesar, la'rai1db-$. ao finaF da 
reunião-ata circünstanciaØa assinada polir todds osnèséntes que ddvrd ser 
juntgd aõs auto à encaminhda parra a ciência dq Orden?do dê Dspesas. 

- 
14. DA-PUBLICAÇAO 	 - 

14.1. O Extrato, desta Ato,  será$ublicado  no Diário Oficiàl do, Estado d 
Mato Grosso, conforme disposto- nú.aftigo 61, pàráórafo'único.,,-da  Len. 
8:666/1 993 .e divylgadno site dQTJMT. 

1. 

1 

TJ/MT 

- Fis. 	 

'e 

1%5 do FORO - 	
-, 	1 	- 	- 	 _-J_+_ 	1 	; 
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ATA DE RISTRO PREÇOSN/045I2019 CIA 0026529-1.20 19.8.11.pqoo 
15 	Pica eleito o Foro da(Comë)ta de Cuiabá, Estado db Matq Grossq, 

pira d1Mrïir. Úàiquer qonrvérsias oriundas deste instrumeàtô, 
renuflçiandó-itfqaiqueroutro, 	1 

-DiS+iiilóO 
SP. MA 

RG2 

ADE LI ME9sRlFkÀNCoLtp4. ' 

]LU E FÁTIMACATRO BORBÁ 
821 aP'IPR: !CPF: 25.390.44904 

Triburde Justiça, do Etddp de Màfo;Çoso. 
e 

 
dóOrdenadória Adn1inistratiya ¼ 

bepprtameno dftiinistrativo r Gerência SÇoria!de Licitação' 7 
eIéfone: ()361723747 

1 	 e-mail:Iicitacào@tjrnt.jus.b(  

15 
 

Tribunal de Jistiça 
r4ATOGRosSq 

1 •* 
E assim para fjmeza ewalidade.,do pactiado 	pres e Ata de egistrd de, 
Préços de,-Contrato foi laSrado em duas (duas) via& de 	:1 ,teor, que, depois de 

lido e achadp eh ordem, .Vai assinado pejos coiitraepte; o ;du?s'testemunhas. 

1 	 - 
CUiaL: Tr 25 deábritde 219  

- 	- 
DesemEiargádor CARLOSAL: 	O AL -' 'AROCHÁ - 

1 	reiqentedo TRIBUNAL DE J ITIÇÀ 	A 

Ç.ONTATANTE 4 tVfrn 

) 

¼ 
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TribUhdI4e. Jüsiçó3o Êstõd6 dèr. 	CToso 
CdQ(deriadoriaAdministrativ 

Departamento Administrativo L  Gèênéia Setorial de Licitação 
Trilíunal deJu&tiça 	 - 	 Telefone: (513617-3747 

MATO GROSSO 	 e4iI:liWãcaóctjrnt.jushr 
- 

«ATA DÇ REGSTRO PREÇOS N 045/2019 —ÇIA. 002 529-f 52Oï9.p.11.000õ 

ç 
'5 

1- MARIAJJXRODRIGÚESDOS $QLNTdS Mafricula n.1 1,627,  
'.(GETORA DÁÁRP). 

3- 1 ELIETÉA 'JP 1 • •1 NASQIMENTO:-vIaricuíá 6779 
sI ÇFISPM. puBsTltuo ÓA-ÀRP) 

flIULFM7 	'- - 	- 
9 

'5 

/7 
	 7 
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f 	 " 

- 

	

TERMO í5EG ARA NTIA' 	 ' 

L 	' 	 1 

1 	4 	 - 

A empresDlSTRiBUIDÕRk DE 'ALIMENTOS RIO BRANÇO JtpA pessoa 
jurídica,estabeleóida nó endereço -RuaP6xoreo n 391, taitrp Arvorada, 

	

Cuiabá/MT, CEP 781048-660, inscrit 'no CNJ/MF 'sob o 'númeo4 	à' 

03 362 501/000146 doravante denomir1tâ simplesmente ornecedor, neète ato 
;epreséntada por MAR ILUO FATIMA C,AJTRO BOBA, poda cidra da Carteira 
Identidáde n:?' i.289.À21 e dÔCPF n.° 2S3.390.44904 ,rSdlvé'firmar-ô presenté. - 

'Termo dë Garantia , qoníqr'me etipuIãdó 'npermo 'de RefçrêÏicia n. 01/2b19-
CE/DMP decorrente do Pregâp Elëtrôoito n 7/2019 - CIA 00t1873-

'91','2019.1 1 0000 e seus'anexos aceit1dd as, regras, eondiçõesê obrigações 
constantes' destç Termo de Garanti?, do TermÕ de Refèrêncià n 01/0194
DCE/DMP, do Edital do Pregõõ EíMrrtiqoy1 C7I2Q1$e a At de Registro de Preço,  
p 04'5/2019 com'funda'mentp ça Lei 8666/93 dc arr 50 e paragtafo ánicb da Lei 
8078/90 (Código -,de qefesa 40 Consuftildor) ten4o como bneficiariq o PODER 
JuIilclARlorrRlBuNAL DE JUSTIÇA,9NFJ rLoa 5Q06C0001-'10"com seda no 

alaciÕ da-Justiça, Centro'Ppl(tico Administrativo, na cid?de de Cuiabá/MT' 

1 	' 	 '-' 	 • 

tONDIÇÕES DE VALII3ADÊE GARANTIA, 

-1. Deverá ar'esentar p'raz'o de validatde de 9cord'o-c'oM as n'otmas iega:iá estbê1ecda, 

para o produto porém em havendo p necessidade de substituição prrfvirtude dê nã6 
, 	 1 ' 	 -, 

apçesentar condiçèe 	
, 

s 	uso, apesar -de a valiqpde estar adequad 6-licitante 

vencedor do ceçtaneterá o prazo de 10 (dez) Øiaspara troca dessé produto sqb penal  

de aplicação de multa rToratorPo'percent1fal de 2% do'1por cento) ad dia sobfe o 
-- 	. 

~drdo,bemem de consúmo no recolh ido-até o»irtitd'de 20% (vinte pot' cento). 

2 O prazo de vlidade dos frodutos dever ser verificado-, no recebimento,  

obrigatqriarderte 'com prazo de validade minimq deseiá ffiesèT, coqiados'da data'da 

'entrega. 	 - 
- -\ - 	

•',- 	 -' 

3Y AgrantidoS rodutós -1se'rá obseçvdó o C-ódio defeaãoon!umido
-
. 

-t 	- 	 -, 
 

/ 	Cuiabá-Mi., 25 de, abril dé-2019. 
• - 

4 

_4I 

4 

bis-nBul 

FG N°. 1,28 

-t 	4 

ALIMENTOS RIcYBRÁNÓÕ'LTDA. 
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