
Empresa: GASOUI-COMEliClO E1SERVIÇOS EIREU:-. EPP. 
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'Cidpde: ÇUbBNMT' -CEP: 78.03$-360' 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N:046/2019 —CIA .Mo2633-52.aOxq.8.r1:0000'' 

À1A DE 'REGISTRO QEPREÇOS 
TRI BU1AL Dg JUSTIÇA DO STApOQE M'ÃTO pROSSO' 
1 	ATA DE-ETRO DE PREÇOS N. 046/Q19 

O ESTADO DE MATO ,GROSSO, por Intermédio o' PODR-
IyDtCrÁRI,O/TRIUNAL DE JUSTIÇA, CNPJ n. 0'3.5.3560610001-1O com recursos 

.próprios (Fonte 100), /ou do'FUNDO DE APOIO, AO JLJDICiAIO/FUNAJURIS, 
CNPJ sob o nb. dt.872837/000193 (Font4»240) sediado: flO' Palácio .da Justiçã, 
Centro Pelitico Adfrninistrativo, em Cuiaba/MT CEP 78 049-926,,?edladospo  Centro 
Político Administrativo em QuiabáMT', CEP 781O49-92, nest capita!, 'neste ato 
representado pelo Presdentetdeste Sodaficio, Exmo Sr Desembargdor CARLOS 
ALBERTO ALVES DA ROCHA, Brasiléiro, Casado, portador a C,arteirá. de 
Identidade n 7 388 085'l SSP/SP é do CPF sob o n 012  015 878-42, dor'aiante 
denominado bRdÂO GEREI4CIADOR, e de outroiadç a GASOLIN1COMEFCIOE 
$EJVIÇO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n 03,40'144210 

. 
001-38 e nsçrição 

EstadLíal n. 1.489.977-5, com sede na RUA A',QD 5, N 01, ANEXO A,,VILL4GE 
FL4MBOYANT, 1 Bairro BÀRADO PARI', CUIÀSÁJMT, \ CEP:, 78.035-360, 
consideando o julgar1ento 1d 'Prégâo Eletrônico n 0/2019 (CIA 0001873- 
9-1..2O198.11.0000 REpOLVEfristrr  os preos dá' dmfresà indicada e' 
qualifi6da nesta ATA, de acfrdd corn a classific!ação  por ela .•aIcanáda e lia 
quantidade cotada atendendo as condições  pre,vistas no Edital do Prgão 
Eletrônico n. 07/2019, bem- co}tio no Termo de Referência ri. 01-/2019-óC/6MP, 
sujeitahdo-se as'partes às,dorSs constantes 'na Lei n° :866/1993, no Decreto n? 
7.892/2013 6Deceto 9488/2018, e em conformidade bom as disØosições a seguir 

1: ,_ Dó OBJETO 
	 r 

e'Mntüal coiitrataçâo de pessoa jutídica- capacitada para o fornecimento, de 

	

1.1 - 	Á oreehté 'Ãta tem ndr -obito o registro 'd preços oar4 futüra 'e 

	

-- 	-.--. 	...-. 	- 	----: ------------ 

imateriais d consumo diversos:, )GAS DE COZINHA  conforme cobdições e 
es'pécificações constantes do Anexo 1, dó Termo' de, Referência, n. Q11201'9-
DdE/DMP. 

2. 	ÔOS RRÊÇ'QS, âpECIÉICAÇOESE QUANTITATIVOS 
: 

	

2.1. 	Empçe-ydncedora: 	. 

"i 

- Blocd'Des. António de Ary-uda Av. Hi,storiadorftubens4e-Mendonba,S/N '-praça dasandeirs 
CEP.: 78949-926 - Cuibá - MT Tei. '(65) 3617-47- 	- 

- 

A 
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- 	 Coorqenaúoria Adnfntratia 
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' 	Telefone: (65)3617-3747 - 

e- Fna iir licita da o j mt.jus bt 
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Tribunal d! iustiç, 
MATO GROSSO 

ATA-DE REGISTRO-PREÇOS N.046/201.9 cxA.'OO2653352.2a9,8.1;.oOoo' 
D prç& registrado, -as e,specificaçõe do objetd, a qúaniidade, 

fornecédor(es)' e as démais dondições pferta'dàtna(4) propotás) são as que 
- segueiti:  

q, 	
IBUNPEJUTq 	4_1 	

rr 

41 4  

- \ 	
GAS6UNI9. ERC1OtSRVlÇ9S 	RELL EPP 

r 
ITM 

:4. 	 - 
DSCRLÇ4C 	f k? 

4414 	41 	4 

QÚANZ 
Valor 

4 JJnitAb 
Valor.,• 
total,  

i( 4R$ 

417 
/ 

-'4 

'1 

EXCLUSIVO-PARA ME/EPP 
Gás 	de -cozinha, 	13 	g, 	com ,troca 	de 
vasilhame 	vazio,4 	altamente 	tóxica 	e 
inflamável,' acondicionado 	em 	botijà'o, 	de 
acordo com as' hones'igertes da AP e-  
CNPQ. 	Marca5 	de 	rferêocTa: 

ÜPERdASBRAS, COPAGAZ, UI,-TRAGAZ. 
Igual 	$u 	êquivaient. ,Prazo 	de 	Validade 
rnlnima 01 (um) ano da data de entrega. 

MÁRÇSUPERGASBRAS 

- 
BdO 

1 

- 

	

R$ 104$' 	- 

- 	- 

- 

- 

R$ 8à.952,00 

$; Do-ÓRbÂO QERENCIADOR4  

3.1. Õ,ór9ão gerênciador será 6TFIBUNÀL DE JJSTÍÇADQ'EST1Qo E 

MATÇ59ROSG1 	 ' 
4'  

'4 

41' 

-4--  

/ 

4. 'dA. ADESÃOÀkTPDEREGISTRODEPREÇO 

4.1. A ata de registro 1e pretos, dürant& sua validad jiodérá ser utilizada ppY 
orgâo ou entidade da administração publica Municipal  Estadual, 	oq Distrital 

que não, tenha aidipa1q do certame lièitatriô, d'iediante 'nuência -do 

órgão gerenciador, desd que devidanlente justificada a vantagem e 
qspeitàdas, no que couber, as conctiçõ?s ,e as regras estabelecidas na Lei 

rf86&6e 1993eno Decreto n°7.892,,dê2O13948
'
8/2O1L 

¼ 	 -  
4.1.1. A -:manifestaço do órgão gerenciador de que 'trata ç subitem 

• anterior, salvo para adesõès'feitas pôr ógãõs ou entidades de outras 
• esferas.federMias,-fiõa bon&iorfad à- rea10 de 'etiid6, pelos 

órgãos e pelas entidades que não participaram do)  règistro de preços 
1. 

qi.*e'demonstre 9 ganho de efidiêicia a viailidde a economicidède 
parq a administração publica da utiliz@9ão da ala de registro,  de preços 

conforme estabelecido ém ato drbcretárid de Gestão - do &iinitério 

-' 	 do Planejámento,Desnvo&imento e,Gestão.a 

4.ZÇaber4 'ao fornecedor - benefíciárfo da Ata,de" Registro de øfeços, 
1
. 

observadas as condições hela estabekcidas optr pela aceitaçãç ou não 
'4- 

-  
Bloco Des. Antonio de Arruda - Av. HLstorlador'Rubens  de Mendonça, S/t4 Praça das Bandeiras 

CEP: 78049-926- CuIabá - NT— Tek (65) 	7-377 41-4 
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TribhaI de Justiça do EstadQ de Mátp Grpsso 
-Cõôrdenadoria Ad min itraiva 

Depaitainénto-dministrativo -,Gerência SetdriaÏdetjcita'âO 
* 	

' 	 'Tegfdne: (65)617.3747 
À 	

e-mail: hcitacao@tjmt.jus.br  
Tyibunal deastiça' 

M4TOGROSSc 
fl 

'ATA DE REGISTRO PREÇOS N.046/2019 - CIA. 0026533-52:20198.11.0000, 

%do fõrneciruiento, desde que este fornecinientq não, préjudiqu 
obrigações anteriormente, assumidas com « órão gerenciador t órgãos, 
paçticjpantés. 	- - 

1 	 ' 

4.3.A5 quisiçõés.qu contrataçõeé adici9náis"a qué s'e rere este item não 
'pódéro- exdeder, por bgão ou entidade, a cidqueiita por õento'c(os 

dds itens do 'instrumënto convocat&ifre regisfrados na atp' de 
regitr'ode prpos paça o órM gereniadàr e ótãos participantes. 

4.4, As  adesões a ataÀ dé registro de frços são limitadas, na totàlidade, ao 
4obro do'qJantitativotde cada tem regisadÕ iààà'de registro de reços, 
'para b 'órgão gerç'pciadqr e órãos padiáipant, in&pdente donúmefo 
de6[rgãos- não -partipantés quê evéntualrnenteaderirern. 

4.4.1.nFfatandp-se de item ecIusivo paramicro,epiprésa 	empresas d 
'pecu,erió'port 	órgão getenciador sonênte autorizará a ad?são. caso 
-o valor da contr'atação pretendida peío aderen(eÇ ,sqmãdo aos valores 
das contratações ja pevistas para orgão gerenciadone participantes 
tu já destinadas áaderentés anterid?es, não últrápásse limite de Ss,, 

- 80.000,00(ditdta ihil çeS) ÁcórdãTCU no 2957/201 	P)., 

4.5. Ao órgão 'qo pricipant'à qbe aderir á atacompétem os, atos reIVvo á 
dobranç 	

- 

db RU 	pelóiorneceUot ds dbriaçõês confratualmerite 
aumidas' 	aplicação', óbsêràda'a .ámplá defesa eo contraditório, de- 
éve,ntüais penadde decbrrentes do' descumprimpto de cláusulas 

,»contratuaF, em relação as suas proprias 'contratações, ihfornaando as 
-ocorr&noias ao órgão gerenciador. 

	

1. 	 - 	 - 	 - 

4.6. Após á utoriza'ç'ão do órgão erehciadôr,- o órgão'nãb $flicipnté deverá 
efeivar>acon5rataçâõ oIi'citada em até,npveta dias, oberVadp o prázo de 
vaIidde da Âfa d Redisfto c19 Preços. 1. 

4 6 1 Cabera- 	o órgão gereniador autorizar, c exõepcional e 
jutificádãmente, 	prorrogação do prazo' para efetivação-. "daS 
contratação 'respeitado o prazo de vigência dá ata, desde quê 
spIjciad eIo prgãq não participante 	 / 

•5.-'  VALIDADE DAATA 	
À 

e 

i. 	A vaUdade,da Ata de Regiétfo deÀpreço lserá Øe 12 meses'a àrtir 

	

do da ainatura, não fpdendo setfrorrogad. 	' 

-. MQD9ÕE RE,CSIMNTOL9LCEIT 
 

6.1 Qs míeriais' serão avaliados- com o escopo de verificar sqq conformidade 
quanto as quantidades e qpalidades dácritas no presen$Termo de Referencia 

- 6:2 Os materiais eão ecêbiç1os, 'confotme os ártigos 73~a _ 76, da Lei r. 8-.666/93, 
dá seguinte forma: 	 - 	

À 

Biocá Des. António deArruda-- Av. Historiador bens de Ménd&iça, S/N Praça das Barfdeiràs 
CEP.: 7Q049r926 - Çuiaba-'Mt-Tel.: (55) 3617-3747 

•* 	 À 	

• 	 - 	 - 	 ' 

7 

À- 
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TriburÇàl de .Juti'ça do- Estõdo de'Mqfo trsso 
tookenadoria Admiriiçratka 

Departamento Administrativo - Gerêncih Set9rial de Licitaão 
Telefone: ( 1;)3617-3747 

êtmajl: Iicitácao@tirnt.jus.br  

- TI/MT 

 

Tribunal deJustiça - 
- 	MATO dRÓSSQ 

   

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N.046/2019.r CIA. 0026533r52.2019.8.11.0000 
62.1. PROVISORIAMENTE, no -ato daentreadd objete, pára pêito,deposterior 

verificação da, conformidade do produto com s epfecif daç~eã constqqtes 
- ' 	 do. Termo d&Rtefeyêncià; 	- 	 - 

6.2.2.. DEFINITIVAMENTE, após .a verificação da qualidade e quantidade exibida 
neste Termo de Referência , em até 05(cinco) dias útdiQ apõsro .recebiento 
pr6visórib, itediant&atésto na'pota fisal. 

6.3. rocêder &recursa, e d oluçâb, no todo pú em- parte, os poçIutos que não 
apresentarem condições-de sérém utilizadpsIponumidÓs (prazo de 'validade, 
vôncido presença -de corpos estfanhos), ".em como decidir sobre a 
cbríveniêricia de enviar a amostra, deste produto- paca anáhs 'em órão 
oficialmente -credenciad9 junto 	ANVISA/ cujo valor correrá a custa do 
#fornecedor, art. 75-dá 1..ei 8.66619a. 	 1 

PatrfmôQio 	 . 	 1 

7.2. No momento da entrega, ptmateriai deverão êstârqcqrpanhaos-da-Notá. 
Fisçal de Venda, bem gomq-'dq%'dedidões' dê FGT% INSS e. Certidões. 
Negávais ^de Débitós: Federal; Esta'diil; PAuricipàl g Trabalhista, dentro do 
pazo de validade O documento fiscal devera conter as espebificações dos 
objetos enfregues,.)nc4s$e,a-marQa do material. ,. 

T.3. As empresas do ,Estado,,dç Mad Grosso qúe, não tiverem- cadastradáas 
Notas Fiscais eletrônica deverão apresentar comprovante de Mofa Físçal de 
vêpda4ara Órão Público.' - 	 -, 

7.4. Apresentada à Nota Fiscaldé Venda, caberá ao F(scí da Ata de Regiffõ de 
,PJ'eçç atdstá-la,:poslerrnos-do présent&Termode 'Refeçéncia, ehda'rqinl'iando-a 
ao departamprit&résponsáLpeldpagàmerto. 

- FJàs aqujsõ,çs dê rnateiaisconi valor d. ndta"fiscal -tjerior 
80.000,00 (Oitenta 'mil) reais, o recébimentq deerá ocorrer , junto dom a 
comissão P erftanente de,eqi6imento e'Màterlal, designada pêla Pbrtaría R. 

¼ 424fl20116-C. ADM e o átestp,çia nota fiscal &em conjúnfo:fiscal.e membros da 
cbrnjsêãb. 	 . 

	

7.6. 	Efetuar o pagamedtp.ern até 30 (trinta) aias após o recebimento definitivo, 
'ôohfocmé-disØ6sp no artigos ? ao,,od 40 XIV,'a" da L& 8.666I3.. 	- 

	

7.7. 	Para cada pag'amento,deverá,$f- mantidaCas 'condições de habilitação 
pr'êkístartôEditâl.  

7.8. -Ocorrendo atraso no Øagamento,ke.desde que para tal não'teha concorrido 
de alpuma-forrna o Foi-nededor, haverá inciêndã de jtualização monetária 
sobreo valordeyido, pela variaçãb acumulada doIndpe Nacional de Preçôs ao 
Consumidor Amplo - l'CA-IBGE, àcorrida entre a -data final prevista para o 

7 	MODO DE PAGAMENTO 
Ó paamentp serefetuado SdMENTE 'àpós a verificao de co,iformidde 

e o recebinientá do materiais -peló fiscaL'e pelo Departamentàde Material e 

pagâmerto é ëçi sua' â4tiva redliaçãô.  

4- 

É 

á. FISCÀLIZAÇÃO 

Bioco DëS. António de Arruda - Av HistorIaÇQr Rubens de M2donçã, S/N - PrSça das Bandeiras 
CEP 78049"96 "ÇuI'abá 

- 

MT - Tpi.: (65) 3617-3147 - 	 - 
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Grosso Tribual de Justiçado Estado de Matq n  
' coqrdeqãdoria Administrativa 

Departamento AdministtatiÚpr Ge'rlênè!A Setorial de licitação 
Tribunal de Justiça 	 4- 	

Telefone (65)36173747 

MAT GROSO 	•. 	.*' 	 - 	é-maikIicitacao@timt.Jus.b"r 

ATA DE REGISTRO PREÇOS1N 046/2019 - CIA 0026933-,52.2019.8.11.0000 

,8 .1 Atura 6omo4ficaj da Ata de Registro de Preços 'o rvidor Jo3lsóp Gonçalo de 
Amôrim;  matdculã 6i00 eçomo fjscl substitutwa'servidora EliMeAriunci'ato4-dp 

11 	
1 

Nascimento; rnafrícüla'6779. 	.. 7 	/ 
4' 	 4 

r 
9. 'CONDIÇÕES iDE VALIDADE GARANTIA 
9.1-DeÇ'eá aifresentàr prazo de vlidade de àcbrdo com as 'normas legpis' 

e/stabelêcída param produtos- porém em hávendQ :hecessidadS.de substiUçãq 

em virtude denão 1areséntar  condições deuo, apsa,de a validade estar 

'acfeuada, o licitante vencedor do certam&telrá o prqzo de 10 (dez) dias para 

troca dee produto, sojera de,apiicaçã de muita rnqra'tótÏa .nopercntu'aI 

de. 2% (doi& põt cento5 addia;sbbre o véjor tio-bem de'consupà não'recoJhid 
j 	. 	 9 	 '9 

'até o lirrtite de 2b% (vinfepor cento).  
- 	 9_é 

9 2 O prazo de 4ajidadç dos prodptos devera ser verificadõ no recebimento 
4 	- 	 - 

obrigatoriamente, com prazo de validad& minimo de seis «'eses, contados da 
4 	

9 . 

datada intreg. 	 . 

9 3 A g ara ntiá dos produtos - será observado, o Codigq de Defesa do CorsumidQr 

TJJAT 

'EIs. 	 

-4- 

1 	' 

9,  

IÔ. DAL • DrMAr'iflAfl, 	 'é 

9' 

'4 
4 	 4-. 

4 

16:1 . IIósternios do d.28do1peÕr 'to n° 5,45012005, f1car'tm'edidb, dê'lièj"taç,  e 

contratar com a União,, EstaçJos 
11 

 Distrito Fede'ral ou Mupcipios e ou 
1 	 4 	 '.4 	• 	4 

sistemas de ç 	hi adast?aento de fbrnece1oÊes a 'que se rfee o art.28, par éárafoI  

únidd,'do Decreto* r° 5.4540.05  peio 'prazo deté 5éindà) aidsyteffipfejuíios' 

,'.da§ rriults pre'Jistas. neste Edital. e, dás demais,  períaiidades lebas,  a licitante 

lOA .1. Não assinar à Ala :d Registrode Preços, 	convçcçJídnfrq do 

'PO de validade de sua propsfa 
"_.4 

104.2. Não 'rtftar,á nota de empenho 'quando convocada denfr9 do' prazo -de 

vjência da-Ata; 	
4 	 4- . 

19A.3.'Apresentada&iA 	
49 / 

ientaãofa!sa; 
 

10.1.4.Deixar'd'eapresentar docurhentÕ e?igid6s para[ ô cera)ne; « 

10t5.RetarO r,falharpu fraudar execu'ção,d'à ôbi'g 'çãoàssymida; 

1Ó.l-.6-Nã m'antiyera'frposta; 	 ,. 

10.1.7YCpmportar-d de rodo ird4Meo ou cometer frãude'Jiscl.. 

101.8. Não comprovafr regularidade,  fiscal: Çertidõ4 Negatias  do INSS, GTS? 

FêderaI'EstdualJiÀunicip e'trabihita"tócjá:as,  véze cjíd4r;soIicit4adp. 
"4- 

Biodo Des,'Antónlo de,Arrúda - Av. Hlstdrlador Rubens de Mendoriça S/N -Praça ds Bandeirs 
- 	, 	CER.: 78Q49-926'- Cuibá - MT - Tel.: t65)é36i-37'47 .. 

( 	 • 	4- 	 - 
é 	 - 	J 

- que  

/ 
'4- 

4-- 

'4 

'é 

4*  



tribunal de'iustiça 
MAtO GROSSO' ' 

• 4! 

4' 

Tribunqi deUustiçà do- Estado, d Mato Grosso 
'Coordenadoria Administrativa 

Departamento AdminÍstratQo r Gerência Setorial de Licitaço 
elefone: (65)3617-3747 

- 4 
	• 	eMaii: Iicitacoõfjmt.ius.br  

4% 

TJ/MT 

Fis 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N.o46/Qolg -' ÇIA. d0126533-52;20f9.8.11.0000   , 
10.2. Com  fülcrq.  no4t igq'28,doDecfetd rj .450/2005 enQs artigo 86,e 874da 

Lei ri., 8.6661§3,  ,a adfudicatáçia  ficará sujeita, 4no caso de,  atraso inustiflcado, 

-sob o privo da :Ádrninistrãçãb, a inekéc,çiç o toáI çu pàrÓi da obrigaçã'o, sem 

prejUízo 	 ê criminal, 'asegqrada -a peviae ampla 
	7 

,defesa, àse9uitifes'penalidadet.. 	4% 

1Q.2.1.Adver$ncia: pelo nâo'4cumpriment&de Cláusula Cóntratual, desde qye I)ão 

interfira no 'andamento normal do- èfviçp dusua bonclusão e- ríão rag'a 

- 	preji4zàs éconômcos-étupcipnai a esfeÓrgo; 

10.2.. Multa de; 	 . 
- 

10.2.2.1. 	O,50/oXmei por çento) sobre'o valor adjudicado, no caso de atr,aso 

injustificado pára atendíiéto dosfrzos eta'bélecidos pela Administração 

parã resentaãode documentos'dp assinatura e deQdlção da Ata. Caso 

o atraso para assinâtura , devçl'ução da Ata seja,superior à,10(dez) dias,- e 

a critério dá Adn)iriistração, poderá cohfiorar ireecJçãofotal dá obrigqção 

:assumida, sem'frejuízo da;rescs'unila,tSal'dã avença; - 	- 

102.2.2. 	.M4%( elo, por 6erito),sobre ,p valor copstarite. da nota detmpenho, 

no 'caso de atraso injustifitado jaa entrega•do óbfeto;  até,o limite de 10% 

'(dezpor centb). Após à (ihte) _dia'ê; e a critério da Administração, pqderá 

ocorrer a na aqeitaão do o bjëto, de fofrrp a ponfiurar, nessa hipótese, 

inexecüção parcial da'obriãoissum'ida7 

10223 	, 3Ç(três por tento) ao dia sobreo valor do bem, no caso de atraso 

injustífièado par substituiço do ,objeto qb apreêntrt dêfeitos de 

fabricação durante  período dçgaantia, limitada a incidênàia dê 1.O(ez) 

dias. Após esse,  prazo, ,e a,,óritériõ'da,Adtiinistrçâo, podeá' configurar 

inexecução aial 'da obriaçãÕ"assprnidt 
 

10224. 	3'O0/o. (trinta por eenA) sobre o valor,  do 'em7ha 'hipótese çie' atraso . 

por períod6'perior ao previsto na alínea-"U.-3";  

'10.2.2.5. 	10%-(dez por cdno) sobre o valor totaIadjudicado, no"casobe não 

aceitar manter p compromisso assumido quanto aos preços registrados, ou 

em caso lê inexecLição t'6taJ dá obrigação assumid'a; 

10 2 3 suspensão te?nporaria do d(réito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com  Tribunal, pélo'çaz6 de at 	(dois5'aiioi; - 

10..4. declaraão de-  (nidon&dade para .licitar c&,côntratar com a 'Ãdn%ïnistraço 

Pública.  

,Bioco Des. António de.Arruda;- Av. Hlstoriadpr Rubens de Mendonça, S/N- Pr,àça das, Bandeiras 
* 	ÇEP.: 78049-926 Cuiabá - MT -'Te!.: (65) 3617-3747 
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1 

1e Mato Gçósso 

4Ç4J 	
7 	 doordenadoria Administrativa 

- 	
DepartaníëntoAdiiinistrativo'— Gerência Setorial de Licitaço' 

Tribuni de Justiça 	
4 - - 	 Telefone: (65)6173Z47 

MAtO GRáSSO, » 	 ' • 	
e;rnii: Iiqta'caç@tjmtjus.br  

LATA DE RÉGISTRO PREÇO$ N.046/2019 CI oo26533-2.2O19.841.009O 
n1O:2.5. O valor da rnuIa, apJicadà àpó -ó, çeg,úlá' prpcesso idminítrxo,, èerá 

desco'ntàdo de pagarne'rios eenturnTente 'devidos pelá .1-rib qnpl, à 

ajudicataria o'ii cbrado judicialmente pbTmeIq da Procuradoria do Estado 

10.2.6.-As sanções pre1stas' nas alíne, 	"''"e"ddo su6iteiti IX. 1 poder,ão ser 

plicdas,.cumuiptivarpénté,.à pena de múltq. 4/ 

10 27 

	

	 s As pebalidâdes previstas nas alinea "c"e 'a do subitert IX 1 tambert 

poderão ser aplicacas a ádjudicataría ou ao licitante, cqnforme o'casa que 

'teqhd)s6rido àondeQação, definitiya i5d? 'fraudar 'recolhirriento 'de 'tributos, 
• 

.'-, 	 1 

práticre 	ato ilíditoManØà a frUstrar os, objetiydá da licitação ou 

'dmonstrarhãq possuir Ídop'eidadê $ra'coqtratatm ei Administra4ão. 

10 2'8Se a contratada flàQ proceder ao çecolhimeito da muItanb prazo de .'5'  

,(çirico) 'dias àteis conta'do dçinição'por parte do TV/MT; 'à fespectJ.o:i 

valor'será endarf1inhado pra execução pela Prbcdràdoría'Eètadu'al, 

N 

/ 

1 

4, 

10:29. Doat&que a'plicàrá3erialiè(adecaberá récurnb prao de 05 <dihco)dias 

úteis, .a ,'conta( dá ciência da 'intimação, ,pd,dend.o a Ádrninitração 
'-4 	

_, 	 1' 	 y, 	 * 	

'4 
 

reconsiderar ou no sua'décisão ou nesse.prazo enbamiriliá,Io devidamente 

J'nfórmado para aeciaçãb,e decisãq supê'tlqr dentro do mesmo prazo. 

11. DAS,OBRIGÀÇÕES DQ 

11.1 São'o'brigaç6&s dá FORNECEpOR: 
1 1'(l Apresentar sé materiais licitados- ek nbàlados adequadamente. 

11.1.2. Entregar os materiais licitadds ao Dçpartameno de Matrial e. Patrimônio 
4' 

dêste Triu?al 'de Justiça, h1ediant, agendarriento e data.- e hçrário, de 

i 'hodo:anopcaib r trân'~ toftioÉ ná atividadesrotineiras. 	"- 	- 

1 t-1 .3. ,ds peajdãs de4rÕca cte, ih'arca"e de-rorro'g çã ao de 'prazoocojlerão mediànt,e 

utorizaç,ão dd0ç1enador'de ?esPeas. 	' 	 7 
11.1.4, cbniproVr regülaridadé fiscal:, Certidões Negativá cio INSS;'-FÔtS, Federah 

	

Estadual, Muhicipal e trbalhist. 	
4' 

apIiqaço dé sã çõei 
/ 	,administrativas; 	 1 

11:2.- SM ôb'rigaçôes do-ÕRÂO ERF9ClADOR:  
1-1 	. 1 Solicitar ernpéMo fazçhdo cqnstar"ides&içáo d item do tnafeH'al; 
11.22.'Réc&ber e conférirbs mateiiàis hcitdos/adquiridS; 	 / 

	

4 	

), comas 
certidôés fiscai;  

7- 	 <4') 	• 

BiocoDçs António de Arruda Ay. l'iistoIador Rubet1 deçn donça,Npraça'das'Bdndçir'as 
lí 	cEP.78o49-926, cL,iabá - MT— Tel. 465) 3617-3747 
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t 

4' 

7, 	 4-' 
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Tributjarde JtJfiçG do, Estado cie'M9to qroso 
/ 	 Cpordenaddria Administrativa 

Dep'aflàrnento'Adminitrativa— Gerêncta 'Sétorial de,LicitaçaÕ 
r Telefone: (65)36;7-3741 

/ 	e-irriI: Iicitacap@tjrnt.jus.br  

TJ/MT 

 

Tribunal de Justia 
MATO GROSSOS 

   

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N.046/2019 CI. 002653-52.2019.8.11.0000 
11 2 4 Dipor)lbiIizar local parq recebime,nto e guarda dQs produtd, 	 - 

11,.2151'Efefuto pagahiento em até 30 (trinta) dias àpás.o recbimenWdefinitiyo;' 
11'.2.6.Comunicar à empresa sobre poüíveis regularidade observa'das na 

entrega do's materiais, ppra imediat,cÕrreç  
11.2:7., Fiscalizar o cumprimentb dás obrigaçõeicohtrátuáià pelá contratàdà. 	

L 

I2REVISAOANCFLAMENTÓ' . 

.' 

12,1.' 	AAdministraçãd realiza á p,esq'uisa de nerc'do $riddica'me'rít& em 
intervalo n'ão 'uPridres a 1$ (bntõ é oitenta) dia, 	fim de verificar á 
va,nt.ajo~idad~e dd's preços 'regisfradqs'rlésta Ata. 
12.2.- 	Os preços, registrados poderão ser revistos em decorrência 4e 
eVentua) reduçãb dos pteços praticados n& 'merc'ado ou de fato que eleve o 
custo doobj6to reistradó, cabendo  Administráç'ãgØrdmdveç asnégodiações 
junto ào(s) fornecedor(es) 

1' 
12. 	Quapdo Ø -prèço r4stradoÁprnarrse süp&ior ao Ørço praticado 1n0 
mercado por motivo upervehiente, a 'Adntflpistrção convocará o(s) 
forncedór(es) Øâra negociar(em) m redução dosreçbs aos valo*pràtibados' 
pelo mercado.!  

1-2.4. 	.0 fõnécedor' que' não'-aceitar reduzir'se,u preçô, a6valpr praticado 
'peló Ptiecado será' liberado do borripromisso'assumiçlo, sem aplicàão- de 
penalidadp. 	 . 

¼ 	
.' 

1.4.1. A ordm de dassificaçâ'o dos fornecedores que 'aceitarem' 
reduzir seus preços aos valores de merca& óbservará a classificaçã 

-,original. 
-¼ 

125 	Quando o preço 	 rn de mercado toar-se superior abs preços 
registrados' eyd forn&edor' não .puder ctmiirir o compromissp,—o órgão 
gerendiád'ot poderá:  

12.5.1. 	Iiberár'o -forieóedoç do cdmptomisso assumido, cas&-a 
comunicaçãô oborra antes do perdido de fomecimeoto, & srii apjièação, 
da pênalidadé se' confirtadaa -veïqcidàdo motiyps'e comprov'ànts 
jprésentadoe .. 

12.5.'. cønQoàar os demais fornecedores' :ara assegurar igual 
o'ortünidade de negoci'ação. 	 -. 

12.. 	Não havéu dó, ê*ito na neodaçõés, o órgão gerenbiador 'de,rá 

, 	
prceder'à revdgaâ6 desta ata 'dé registro' de pre'çds adotando as medidas 
Sbíveiapara o6tenção'da2oitrataçâoiyias "apt'ájàsa: 

1'2.7. 	O registro do fqrnecédorSrá cancelado qiiaríIo: 

j 2J.-1, .dScufnpri'r,as cphdições da dá de regrtro depreços; 

1 

,Bloco Des.'Antóhio de'Arruda'—v. Historiador Rubens dé Mendbnça, S/W 'Praça das Bandeiras 
CEP. 78049-926 - Culaá - MT - Tel.: (65) 3617-3747 



TJ/MT 

42.7.2., no rtetirar  a nota d'e empenho oü instrumentc e9uivaFente ho.. 
prazo;stab'eIeçido peWA&ninistrçâd, sem'jUsflficativa aceitável; 

/ 	 e- 
12 7 3 	no aceitar-reduzir o seu preço regitrado, na hipótese deste 
se tornar superior quaIs.'raticados no{r -?ercad&, ou' 	- 

sof?er,4sariço administrativa cujo '9feito4orhe-o proibido de 
cdlebrat,contrato administ(ativo, alcançando o órgão' gerenciador e 
órgão(s) iartjcipante(s). 	 ... 

- 	t•. 	 * 
-12.8. 	O cancelamento dê registros nas hipotesS previstas nos itens 
12.7:1; 12.7-i2e 12.7.4 ábrá, formplizaøo 	-por dèsp'ách 	o. «rgãd ger,e'nciaqdr,\  
assàgurado o contraditório e a'arn,pía defesa. 

12.9. 	P5 cancelamento do registro de preços podeçá ocorrèr pôr fato 
swpe'Qeniente; aecorjente de casq fortuito ou, força maior, que' p'rejUdique o 
cumprimento da ata deyidamente comprovados e justificados 

12.9.1. 	por raSp de .Interesse públicq ou 
- 	3 	 1- 

12.9.2: a pedido1do forneedor. 
'4 1 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N.046/2019r CIA. 002653352.2019.8.f1000O 

1 

1' / 

/ 
Tribunal de Justiça 1 

'MAtO GROSSO 4, 

lHbunbI dê ,iLstiça do Etàdo4é,MatÕ Gró'so 
& 	 - 	' 	Cooderiadórja Adrninis'trtiVa 

'Dépaj-iamento;Ádniinistrath/o - Grnciá Setorial de Licit4ã& 
(,TpIfon'e: (55)3617-37,17 

email: licitaeao@tjmt.jus.br  

13. cQNDÍçÕÈs:GERAIs 	 1' 

13.1. 	Às cbndiçes'gerais do fornecimento, tais domo os práos'.para. 
-entrega e recebimento -do objeto, ás pbrigações da 'Admiriistcàção e do 
fornecedor reglstrãdQ penalidad4s e 'demai condições do ajuste encontram- 
se definidos no Terhio de Rdferêriáia, N,kOAÓ EDITAL 	k 

13.2. 	E Vedado eftuar'aréscimosnbs 'quaritittivo fixados nesta ata' e 
regisfro de'preçps, inclusive oacréscirnà de quê' (rata o § 1dd ad.65 da:Léi n° 
8666/Ó3 nos termos do rt 12, §10  do1oedrçtç n°-78921,13.. 	 e 7- 

- 
133. 	No paso, e açjüdiação-porpreço global degrupotde iteuis,-sóserá 

	

t,admitida a contratação dos Itens1has  seguintes hipôtése 	 - 

13.3.1. çontrátaçâo da totalidade  do itens de tüpo, respeitadas as 
pro5orõe de'qJantitátivós definidos  Tio áertame"ob 	À 	e 

13.'32. cbntrataçãadé itemioIado para o qaI b preçoçiriiMrio adjudicado ao 
venp'edqr seja, 6 menor,  preço 'lido ofertado p,r,a o mesmo item na 
fase de lancei- 	 -? 

13.4. 	A átade Yealizáçâo da sesso púb)ica4o prégão, contendo a relação 
'dos licitantes que aceifarein cotar os bens ou'serviços dom preços-iguais ao do 

licitante vencedor do certame, será ?nexada, 	sta Ata de RégsVo-de Preços,,  

	

'noflermos doart. 11, §4° do Qecr9to,n.7.892deO14. 	 - 
- 	 -< 	 - 

13.5., 	As cçrresponØênctas iexpedidas pelas part9í'si gntarias 'deverão 
mencionar o número dete instryrérito- e o- assunto éspeàífibó da,  
correspondência.  

A C - 
/ 	elocopei Antóniode  ArrúdaÀy.HIstoçiadpr Rubens-de Mendonça, SJN- PrçadasBandeIras 

CEP.: 8ø42-926 - CuIabá - MI- TeI.:(65) 3617,-3747; 

-4- 

4 

r 



/ 	Coordenadoria'AdzninistratRà 
t Dpartamentó-AçIministrativp .-Gerência Setorial de Licitação 

Tribunal de Justiça 	 T'e'lefone: (65)3617-3747 

MATOØOSSO 	 é;mail, licitacaoitjmt.jus.br  

ATA.DE  REGISTROPREÇOS N.046/2019 -'CIA. 002653352.2019.&11.0000 
136. 	As cqmunicações feita 'ao ógãp gerenciador devera ser 
endàreçadafloRjBÇJNAL DÊ JUSTIÇA DOSTADO'-DE MATO GRQSSO - 
:DEPARTAMENTO AlNIsTAT,Iyo-DlVlsÂÓ"DE COMPÃAS ANEXO 
ADMiNISTR1JVO DESEMB ARGADOR ÁNTÓNI0:  DE .ARRUDA- -- AV. 
H1STORIAbÔR RUBÉNS DEMENDONÇÁ, S— CUIABÁ - MT -CP'78049- 

e. 	 . 	 - 

13:7. 	EventUais rfiudança& de 'endereço do _ór,lgãov.aderente ou dos 
,fornecedores deÇerão ser copnÍcádas por escrito áoótão gerepciador. 

13.8. 	Todo instrumento 0é procurad deveràcdhstàr'firma reconhecida 
go mandante, nds temos., 	artigo 654, parágrafo 20('do Çódigo Civil 
Brasileiro. 	 . 	 é 

13.9. 	.Q forecéor obfgé -.a manter»ern, c;rqÍibilidade corri ai 
:ori ,açõe por ele assumida, dom tod'ás às condições d' habilitação e 
'qúalificaçexigidas ha licitação' e acutnprr fielmenté as ,Õlâúsulas, ora 
avençadas bem como com as normas previstas na Lei n 666/93 e legislação 
complementar durantó Vigência desta Ata de Registro  de Preços. 

13.10. 	Os casos 'omissos quê no ultrapassem a.bdmpetência,do Fiscal-da 
ARP serão resoMdos ei,i rqniõés 'formais realizadas entre Ø  Fiscal, o 
'Fornecédor ou seu: procudr e a 'ueM írl,teréssar, javcandose' ao' finàl da 
e'ínião ata crcqnstanciadaassinada por todos os preseritesiue. deüerá ser 

Junt?da aos autos e4encamiPhada pâfa p ciênçia do Ordenador de Pespésbs..  
1 "•  

14.DAPUBLICAÇA0 	 -' 	" • 
14.1. O E*trdtb desta Àtq éer&publiçado q9piádo.Ofidial co Estadode-

Mato Grosso, conforme disposto no ãrtião 617pa'grfo único-,da Lei' -n. 
8.666/1993e&vulgâdajio site-dp'T'Ji1T. 

» 	 r 	- 

15.,DO,FORO 
15 1 	Fica'eleito o Foro da Comarca de Cuiaa, Estado de Mato Grqsso, 

pára dirimir, quaisqUer 'cóntrdvítéias oriundas, deste instrumento, 
'renuiciando-sequlquê,r outrÕ " 

r 

E assim, para fjmezae viØdë 'do paptuaqb', a, p'resente ,Ãt,a de 'gistro de 
Préçás de Contrato foi jvVado em çicias,(duas): vias de iguál feóp, que, d9pois 'de 
lido e achadp/emorder31,-vai-asinaØo' pelos contraéntes-'e por duas testenhihhas. 

á 
	1. 

tuiabá-Pt; 25 de 'abril dê. 2019. 
' 1 

'1. 

Bloco Dês. Antónioe Ãrçud - Av. Historiador Rubense Mendop, S/N - Pça;ã das Bndelras 
'CEP.c78Q49-926 - Culabá'-)IT, Tel.: (65) 3617-3747 
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Bloco Des. António de Arçuda Av. Histor)ador Rubers deM4dõnça, SJN -Praça da Bà9delras 
CE'.: 78049-926'-, Cuiqb — t'l,T -,Te!.: (65) 3617-3747 
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Ttibur'aI de JUsfiça do Estado de rMafo  Groso- 
c'oordenaaoria Adrinistrativa 

t3, ,ência Setorial dejicitaç5o. 
'TeIefone:J65)3617347 

mal!:5 Iiceao'@tjmt.jus.  br  

8.11.000& 

e 

ti 

DepàrtaMentè Administraivo 
,TribuíiaI de iCistiça 

M'A70 GROSSO 

ATA DflIEGXSTRO EÇOS N.046/2039- CIA. 0026533-52.20 

1 

5• 

ir 2' 
Qsàmbrgadr QARLÓ$ ÀL; 

Presidente dotR1BUNALD 
- DQNtRe1T' T 

ASOLIi4ICOIÍEk' . 3. ERVI'ÇOS EIRLI - EPP: 
ScLAÚGOLINI 

Ré'I4&1492 .-4SJMT CPF52.645.941-OI 
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'5.  

Tésté(ni.inKãs: 

4 - 2' 

1-, MARIANA' ik. 5,Ri UES-DOS,SANTO -j 
 MatrpU1a.Ai.è2-7'. 

, ('GEStQRk'DAAP)' 	•,, '5,: 	 " 5 
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Trib-unal de Jusfjçado Estado dè Mato Grosso, 
Coordenadoria AdMihistrativa 

Deprtanjento Administrativo - Gerência Setorcàl de Licitação 
Tribunal de JiMiça' 	 t 	 Telefone: (65)3617-3747 

MATO GROSSO 	 " 	 e-mail:jicitacao@tjmf.jus.br  
•1  

ATA DE REGISTRO PREÇO$ N.046/2019 - CIA. 00R6S33-52.2019.8~1 1.00-010.  
TERMO DE GARANTIA - 

-' 

TI/MT 

FIs. 

A eniptesâ GASOLINI COMERCIO 'É LERVICOS ElRLl,' pessoa jurídica 
ésfabelecida fio enderéço RUA A Qb. 51 r4 'ai, ANEXO Á, VJILAGE 
FLAMBOYANT, Bairro, BARRA' DO PARI, ÕUIABkMT[ CEP: 78.035-360, inscrita 
no CNPJ/MÉ to» O número., 03.401.442/0001-38, dorávanie>' denominada 
simplesmente Forneciácior, rYéste ato representada' Pof ÔL»JR UGQt.INL portador 
da Carteira,de Identidade n.° 109234 e o CPF'n.,° 352.645.941-04 resolve 
firmar o presente Termo de Gàrantia , confornté estipulado no-Termo dê Refeiêrfcia 
n 01/2019-DCE/DMP, decorrente dq Pregão Eletrônico cj 7I209 - CIA 0901873-
91.20.19-11,.0000 

901873-
91 2019.11 0000 0. seus anexos, aceitando as regras, condiçõS e obrigações 
constante desle Termo de Garantia, do Termo de Referência n 0j12019-
DCE/DMP, do Edital do Pregãp Eletrônico, n 07/2019-e da Ata de Registro de Preço 
n: 046)209, cqriifuódamento ha-Lei 8.66/93 c/c'qrt: 50.e parágrfp niào-ç1 Lei 
Q076190 (Codrgo de Defesa do Consumidor), tendo como beneficiario o PODER 
JuDlClÁRIon:RIBLJNAL pEJUSTIÇA,'G'NPJ N. 03.356b6/0O01-1Õ com sede no 
Palácib'da Justiça, Centro Político Administrativo,, na cidade ddÇuiabá/MT. 	1 

11 	A 

CONDIÇÕES DE VALIDADE EGARÁNtIA- 

Devefã Offisentar prazo de válidade 'de acordo com is normas legais estabelecida 

pàrq o produjo,pçrêrri,em' havendo a- necêssidade-de àúbtituição êm'irtudõ de não 
à.- 

apresentar 'conildições de ,usp, apéáa( de a váfldadp' estar adequada, o Iiójtante 

vencedor cio certaneferá o prazdde 10 (dez) diàs-pra troca oèsse prodiitosob pena 

deaplicàão'de multa moratória no percetua[de2%jdois'pofceqto) bdia sobre p 

valór da bêdi qeçonsurno não recolhido até b limite de20%(inte p&r certo). 

O prazo de "vaÍidade dos. prpyt4s .'deverá ser' 4eriflco, ri o recebimento, 

obrigatoiarnerte, corw ptazo de yIidâde mínimo de séj;esãontados'da dáta d 

entrega. 
/ 

. 'A garantia dopiodut6s ser4obsetvadro Código de Deíea dd.Cbnsurnido'r.. 

- 

'Cuiabá-MT uiabá-MT 5 'deabrl 'de 2019. 
e. 	- 

J 
/ 

Bloco Oes. António de Arruda -'Av4-I1storlador Rubensdé MenØonça,§/N - Praça das Bandeiras' 
CEP.: 78049-926 -'Cuiabá - MT'- rel.;.(55) 3&17-3747 
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