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Tribunal de Justiça do Ëstado:de:Matç Grosso ,  
Coodenadoria Administrativa 

Departamntd,Administrativp -Gerência Set*ial de'Licitação 
14 	 11 	
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- - 	 èMaLl: Iicitacio@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

 

 

Tribupal de Jzstiçà 
MÀTO GROSSO" 

Eis: 

 

    

ATA DE REGISTRO PREÇOS N 050/2019 rQA, 0026561-20.20l9.8.11.00qo' 

ATADE REGISTRO  DE PREÇOS, - 
TRIBUNAL DE JUStIÇADO ESTADO DE MATO GROSSO 

A1Á DE EGITO DE PREÇOS N 0501201'9- 

7 	 , 

O 	EÓTADO DE MATO GROSSO, j p&' ntermedio / do PODER 
JUDICIÁRIp/TRIUNAL-DE JUSTIÇA, CI'9PJ n. 0353560670001'i0 com recursos 
'próprios (Fonte 190), eu do FUNDO DE 'APOIO AO ,JUDICIARIO/FUNAJURIS, 
•'CNP'J sob o n° 01.872837/0001-93 (Fonte 240), §ediado'Qo Palácio da Justiça, 
Centro Politico Adpiinistrativb em Cqiaba/MT, CEP78 049-926, sediados no Centro 
,Político Adminisrativo ém Çuiaba-MT, CEP 78.049-926, nesta qapital, neste ato 
eiiresentpd'o peIPr,&sidente des$ Sodalício, Exmo.'SrrDeiembárgadqr CARLOS 

ÁLBE 

	

	 d RTO ALVES DA ROCHA, Brasileiro, Casa ,, 	 b, portador da Carteira de 	' 
Identidade n 7 88 085-1 SSP/SP  e db CPF sob o n 01,2.075S78-42, doravaite 
denominado ÓRGÁ6,GËNk9IADOR,  é de outro ladá- a empsa POTENCIA ' 

"1 
 

COMERCIO 'PRODUTOS Ç INFOMATICA EIRELI., iÃscrjt 1  no CNRJ sob n. 
17.874.189/0001-44 à InsÓH ,âo Estadual n. 13.698J5,47-5, com',sedç na Av. / 
Domepldes Roch Lima,, N' 03, QD 04, Jardim Fvtossoro, Cuiaba/MT, CEP Z8 Ó90- 

; 	852(,tonsiderando' o julgamento do 'Pregão Eletrônico h. 07/20W (À ÜYO1873- 
91.2p1 '9.8.11:0000), RESOLVEM registrar os preçosda em' presa ndicada e 
qualificada nesta ATA de acordo com a classifi'caçâo por ela alcançada,e na' 
cluantidade' cotada, atendendo as condições prevatas no Edital do Pre,âo 
Eletrônico n 07/2Õ19, bem-como nó 'Termo de Referência ri." 011201.9-DCE/DMP, 
stjjeitàndoLse .as 'pàrtes às. normas donstantes ria 'Lei n° é166611993,,ro Decreto n° 
7.892/20jeQéçreto 948/201 8, e'em pnformidadé b'rp'às dispõsiçõe's a segUir: 

1: 	.,DO  OBJETO 	 4 	 • 

1.1.A' ppesente Ata têm por objeto o-registro de freços 'para futura e eventual,  
coptrtação de 'pessoa jurídica cápacitada para o forneciment& dé 
rnatériâis..4e £on'suo ÍV&565:CANEtA,ESFÈROGRÁÁCA  e CLIPS N°.1 
06, pon)formé :condiões é espe'cicações coistantes'do Anex6 1 do Temo 
de'Rferênci&n. 01/2019-DÇE/DlIP.- 

bOS -F'RO9',,ESPECIF1CAÇ'QE,S E QUANTITATIVOS 

2.11. — , 	ErnpresÀ ve6ceaçia:' 

4 

Empresa OTENCIA COMERCIO PRODUTOS 'INFORNIATICA EIRELI 
CNPJ 1171874 189/0001-44 !NSÇRIÇÃO ESTADUAL 13 69&547-5 
Endereço: Av. Do'metildeé-Rôcha Lirba, N°03; QD 04 JardinlMSsdró 
Cidadé: púiabá/fvlT ' CEP:'78.090-852 

'Telefone: (5)2136-5916 / (65)99284-6790 
E-MAIL: licitacaocãpotencia'cbácom 	 1 
Nome do'epreséntarite Legal: JOAO NASCIMENTO PEREIRA 
Carteira de 1ddntidde;  724.756 	ÓràoExpêdidor: SSI/MT 
'CPF: 486.831.321-53-  

-1' 	 1 
1, 

4- 

1 
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Tribunal' dsJJ't&a-dc Estddó4de.Majo Groso. 
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Departçrnçnto Adflhinistratiyd- pe$ntia  Seforjal deicitaço 
Telefone: 165j361--47 
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-Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

 

,ATA DE REGISTROPREOS N. 050/2019 - CIA; oo265i-2o:aows:í1.0000 
O preço regjstradà, 'as espéciflcaçõe Ao obto, a qüantidde 

fornécedor(es) eÀademais condiçõés ofertdas na(s) froQsfas sâb;as que 

seguem: 
- 	4' 	 '4 

At 4 	IbNÁLP.JySTIÇ 	- 

qjnE
'4 	 • '4 

CO 	1O PRODUTOS INFOl'IAT1C 	EIRELI 

lTEM, '4'4'. 	 DESCjlÇÀO 	Jr' 
sd 

QUiNT 
Valor 

Unitário 
'4 

Valor 
Total 

R$ 

08 

- 
- 

carLeta 	Esferográfica: 	corpo 	sextaVado 
transparente corn'4suipiro, (furo) nb êeno da, 
oro distante da 	8 

	

.ponta 	,3cm, riontd'4 hiédia, 
tampa. cõnica e-tánipãb superior de,pressâb, 
cor  azul. Bola de Tungtênio esfera Iferfeit? 
' muito resistente. Caixa com 50 unldade& 

yaIiade' 12 	(doze) 	meses. 	Mrca 	de 
referência: 	Bic, 	Faber 	CasZet, 	Conipa'ctbr. 

	

4g'ual ou equivalente. 	Prazo 'de Validade  
niíma 01 (umÇan'b  Øa clatá de entrega. 

. 
MÃCA'4 COMPACTOR 	( 

650 

- 

. 

-# 

R$ IB,00 

1 

, 

: 

R$ 11.700,bO 

• 

lo 

.EXCL'ÓSFVO PARA ME/EPP  
Clipá n. 06, niqueldâ, caixa óor4t 100'4 (cem) 
unidades Prazo de Validade minirna 01 (um) 
ano da data de entrega. 

MaCA: 

•4.000 '4  R$ 3,20 R$12.80000 

3. DO ÓI4GÂ0 ÓERENCADOR 	 - 
, 

3 1 O prgão gerenclador sêra o TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTjkDO DE 

MATO GROSSO. 
9 

4. DA ADESÃO AATADE REGISTRO DE PREÇO,. 

, 	 '4 	 , 
4.1', A ata de relstro de preços, durante sú'a vaIidade podera sér utlll;ada por 

órgão ou entidade da administração 'pública Estadual, Muhicipakõu Distrital 
que., não tenha participado do certame lIcltatórIo, mediante anuência do 
ór& gerehciàdot, desde"ue devidamente justi!icada, a 'vatagem- e 

respeitadas, no que4coUbér,ascondições-e as regras,  éstabeieciØatnaLei' 

n° 8:666,dé 1993 e noDecreto n?7.892, d2013e 48I'2018. 

4.1.1. A manifestação, do orgão gerenclador de qUe trata o sublte¼m 
anterIor, salvo para adesões feitas põr orgãos ou entIdades de outras 
esferas 'Mderativâs, fica aoriçttcionadã àiealiiaçâo de estudo, pIos 

Õrgão 4'e pelas entidades quê, não prti'ciparantdo  registro dê, preços, 

Bloco Des. 'Antóqlo de Arruda - AV. Htcrlador Rubens de Mendonça., sfl4 - Praça as Bandèiras " 
- 	CEP.:' 78049-926 -Cuiabá -MTi-Tl.: (65317-37'47 	 - - 

'4- 

44, 

1 
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Tr'ibpncI de fofiça dó Etado de 	toGrossa 
C6frdèndo'ia Administrativa 

Departmerjto Administrativo - Getên,cia Setorial áflièitação 
\ TeÍefdne:(65)317-3747 

- 	e-maiI iícitacao@tjmt.ju.br  
1. 

'Tribunal'de'Jstiça 
MTOGRÕSSO 

ATA DE RËGISCRO PREÇOS N. 050/2019a- CIA. 002p561-20.2019.8.110000 - 
que dêm'ohstre gano deeficiêhcia, a viabilidade e econofriicidade 
1 	 1

' ara a adminitraçâo publica da utilização da-ata de registro de preços 
confornjê estb9Íecidd em -ato da Se,crétárip dë testão doMinistériq 
do PlèrjejamepttDesénvblvimento eGétão 	/ 

	

4.2w Ôa1eçá. a6 frqecedor bÉnefici'ário da Ata de 	egistro de Preços, 
obs'ervad$s as condições nèla.estabeledids, optár$ela acitaão'ou não 
do forhàbímeilto, desde que este fornébirnenó não prejudiqúe. - as 
obriações anteriormente assumidas com o orgão geren6ador e orgãos 

Participantes.'  1 '  

4.3. i,'s aquisições ou boritratações adicionais a que se tféie este .itèm hão, 
poderão • oderó excedér, por órgão oí entidade, a cinuentà 'por cento Idos 

2 quantitàtivps"dos itens do instrumento conyocatóÚio e tegistrados na 'ata de 
fegit'fo de- preçóspaça o órão gerepdadqre órflosparticiØantes; 

4.4.As adesõês à ata de registro,clep,rpços sãb, limitadas, ja totalidadd, ao' 
dobro do q4antitatjvq-  de cáda iterp'cegisrado ná ata de registro'de preços 

1 	para
'
_o órgão gerenciador e órgãos participantês, independente dç ,numero' 

de órgãos não partiipan(es que..dyeqtual mente adrirem. 

4.4.1'. T1rátandoi& de iterti ékclusivoparp -microempresás te  êmpras-d 
pequehp porte d,orgão gerenciador somente autorizará-  ?desâ'b çaso 
o Valor.da conttataçoprbterdid pelo adêrene somado- aos,  vaI6res- - - 
das contra,çõS já 'previstas para à órgão ere'nbiador e articipantes 
ou já destinadas a aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$-
80.009,OOt(oifentà mil reais) (Acótdão TOU, n° 2957/201 1-P). 

45. Ao, órgão não, particpapte uë aderir à tàcdfnpejem os atos'relativos à 
cobrança do cumprimento pelo Jorrlecedoras obrigações contatualmente 
assumidas ea apliçaçã6, obs&váda a ampla defáae o;cõr5trditói1oÇ dê 
eventuais penalida'de'a -decorrentes do écumØriprito de cláuulas' 

t '  -corjffatuais,. em, reïaço as suas própris-qntr&tá, rii\forrTíando ás. 
ocàrrênqjáà'áo órgão gerencíadoN 	 •" 	 ,. / 

' 
4.6. Após a autorizaçãotdo órgão gerenciador, o orgão nãç part;cipante devera 

efetivara contratação solicitada em ate noventaias, observado o prazo der 

vaidadê qaÀtaIe Rôistr,o dePraços 	- 
'1 	

---• 

4 6.1. Caberá ao tórgão gerenciador autorizar '-excepcional e 
jListificad?ment, -a /prorroaçâo-ï :41b prazo para 'éfêtivação da 
'contratação xespitdo o-prazo-  de vigência da • ta,- desde quÊ 	-. 
- §oliáitada pIoórgão não-participante. 

S. VALIDADEDAATA ' 
5.1. 	- A validade ØaAta de Registíó d'P,reços será d&12 fflees,  a partiH 
do da àssiríàtura, não podendo serprorrogada.  

À- 

Bloco Des. António de Arruda'— Av. HlstorIaorRubens deMéndonça, S/N- Pçça das Bandeiras - -' 	- CEP.: 76929 	- Cuiab - MT .Tel.: (65) 3617-3747 
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ATA-DE REGISTRO'PREÇQSN-. 0502019 -'CIA. oo6$120.2019:8410000 
6. MO DO DERECEBlMENTO/ACEITE' 
6.1 Os maters serão ávali'adps qodi'o' escopodeerific.4r sua conformidade 

,qüanto'às qüantida'des'é' qualidades ;descrítas no pfeseqte tprrpà,de RéfeSncj 
6.20s materiais serão 'recebidos, conforme pá. 	7 	76 dei Lei n.8.666/93, 

da seguinte forma: 
62.t PRx 	ato 'dehtregacto objeto, pará efitb de postérior 

verificãd '8a cohformidaLdedo? produtã ,qãjri as,  especificaçõeâ constantes-
&? Termo de Referêndia; 

'6..2. DEFINITiVAMENTE, após a Verificação da ,qúaldaçle e quantidade exigida 
neste" Termo de Réferêncía'erp.até 05'(cirico) dias úteis após Q recebimento 
provisório,' mediante atesto na' nota fiscpr. 	'. 	 1 

63'. Proceder a recursae devolução, ,no todo ou%ern 'arte, dQ produtos üb não 
apresent?rem condições de serem utiliiado's/constjmido (prazo,,,de valid'ade 
vencido, presença, de corpos estranhs'), em -como decidir sobre .a 
conveniência de enviar a amostra •  deste prqduo pAra análise' ent rgo 
oficialmente credenciado encio junto a ANVISA, cujã valor correra a custa do ' 
forneQedbr,'art..75d lei, .666/93 

Moio DE PAGÃMENTO  

71 	O pagamento sera efetuado SOMNTE após a verificação de cbnformidadé 
.e o recebimento dosj fflaleriais pelo fiscal 'e 	pelo Departamento deMAtdrial 

72. 	No rnofflento da'n1rega, os materiais dèverãq estár acompanhados da Nota 
Fiscal de Venda,' bem conto das Certidões de FGTS, INSã e. Cqrti'd6es 
,Neatiyasde Débito& Federal, Estàdul1  M'unicipái:e ..trabalhita, denTro do' 
prazÕ de validade O documento fiscal deverá co'nter',as espedificaÇôes dos 
objetos en'tregus, inc,lusive a marca do'tmpteril. 

7.3 

	

	As empresasL  do' Estàdo de Mato Grôssd qpe não tivere,m cadastradas 'as 
Notas Fiscais eletrônicas deverãà apresentar comprovante de l'Jota Fiscal de 

'Vendas'parat)rgãd'Público.  
7.4. Ar4sentací? a Nofa,,iscalde'Véna:càberá a6 Fiscal da AtaYde RgiMro'dé 

Preço atesta-la, nos termos do presente Termo de Referên,ciaencaminhndo-a 
ao départàmnp, responsável pçlopagame,nto.  

7.5. )'Jaç aquisições de materiais, dom' 	'da nota fiscal' suj5erior a R$ 
,?o.000,00 (Oitent')miI) reais, à re,cebiménto dvQtá ocorrer junto àonl  a 
Comissão Permanente de Recebimentá de Mteriãt designada pela Portaria n 
247/2016-C ADFvi, e o atesto na npta fiscal e em conjunto fiscal e membros da 
comissao:  

7.61. Efetuar o pagainen{q em até 30 '(trinta) dis$p6s''pseçebimento"efinitivo, 
conforme. disposto 'no artigos 50,j3,  ou 40'XIV, "' da Leb8Z66í93. 

7.7.` Para cada pagamento devera,srer  mantida as con'diçes 'de habilitaçãó 
prevista íio Editál, 	 " . 

7.8. 

	

	Qcoftendo,ãtraso no pqarpdrfro, édesde que para'tal rão'ten1,a.cdi1corrido 
de alguma forma o Eornecêdor, haverá incid,6ncié 'de atualizaçã'o monétârIà 

tidco Des. António, de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça S/N - Praça dos Bandeiras 
CEP,: 781U026 Cuiabá - MT Tel.: (65)3617-3747 

2 
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thEsunal de JUstrçad&Btqcf,dê Mdto Qrosso. 
Ocl&JeRadorià Administrativa 

Departamento Administrivo - Gerência Setorial de Licitação 
'eiefone (6?617-s77  

fl 	e-mail: iicitacao@tjmt.jus.br  - $ 
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ATA,DE.REGIsTRopREças N:05072019- CIA.0026561-20.201.5.11.0000 
obre o vaIordevidopelavariSção acumulada-do índice Nionaje Preos;ao 

Consumidor Amplo Á  IPCA-IBGE oporrlØa entre 4a data firiãl prevista para o 
paaménto e dá suà'ØeiQa replizaØ5 	 - 

$. FISCALIZAÇÃO 	 - 
É.1 tuaa como fiscal da Ata de Registro de Preços o servidor Joson Gonçalo-de 

Ambrim, matricula  6200,  é  como ficql:spDstitutà a -&vidoraElieIé Aunciato.do  
.Nascimento,' matrícula é779. 

9. CONDIÇÕES DE VALIDADE E GARANTIA 
gi 	apesenta( -prazo de 'validade, de 'acordo corh 

- 	
- as oymàs legais 

de 2% ddis Poi"cento) o dia obrê o vaior'd& bem dq consumo não'recolhido " 

- 	atô-1imitde 20°4(vir1te por ceito5.  
9.2-0 'prbq de vaUdadé dós produtos devprá 4 ser veti1cad  no recebimento, 

1 
	o6rigtoriam'ente, com prazô de validade mínjiio de 'Sei 'hies,esr  çntadbs da 

data da enrea: 

9. A garantitdos prndtjtos- tá obserado o Qàdio de Defesa do ddhsurniqr 

.2- 
10. DAS PENALIDADES 

lbA. Nos termos do arL2dç Decreto n 5:450/005,Mrg impedidd de citar é 

coritrataf com aUni&,, Estados,- Distrito Federal ou Municípiod"eou no 

sistemas de cadatrarnento de fornecëdores que se.referet ali.  28, parágrafo r 	r 
úhícp do Decreta no, 5.450i2O05  pêlo prazo deaté5 (cincb) anos, sem prejuízos 

das Múltas-prevista neète -Édital e das demais penalidades ]egis, é licÉt4ante 

qóe: 	 -' 	 1 

10.1.1. Não assinar d Ata de Registroçle-  Preços, quando bonv6adadertt,-o Øo 

prazodé ('alidadp,de sua,pÊopost?; 	- . - 	- 

101.2. Nã5 rétiIa a nota dóemppr3po, quando copvocada dehtro do' praz -dá 

Vigêna cja-Ãfq 

t0.1 S1 Apresentar documentação flsa; 

1Ó.i.4.Óeiar de apre9éntar &curiehtbs-edgidopara ocrtarn; - 
- 	 - 

1ot5; Retárdar, faRai ou-fraUdàr a exeÇuçã
/,

o,dabbrigação assUmida: 

1 

estábeleéida pár., c prodyfd porém, em haxendo  aheçessida4desubstitoiç'âo - 
em- virtude dê nãd apresentar condiõQ de uso,.'apesàr dØ à Vlidade estar' 

edéqifada, õ licitante ,vencedor do certamee  terá o pázç'de 10(de 	às para. 

tropa dessé produto, sob perla de apliúação dê multa moratória nó percénfual 

/ 

'l 

4- 
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Tribunal de Jusfíçd d&do. -  AÔtoGrosso 
toorderiadoria AdrrÇinistrativa 

'DàpártaníentoAdministratiQo - Õerênciasetorial de Licitaçã'o 
Tribunal dê Justiça 

	 Teiefdne: (6)3617-p47 

MÂtÕ GROSSO 	 r 	, 	 e-ni Iicitaca4@tjiit.jus:6r 

ATA DE REGISTRO PREÇOSN: 050/2019 - CIA. 002656t-20:2019.8.11.0000 
10.1.6. Não mantiver  proposta,, - 	 - 

10.1.7, Compoiar-se-de modo iidâneo ou cometer fraurie fiscal 

0.1.8. Não comprova regulai'idade- fiscdl: Certidões,-Negtivas do INSS FGTS, 

Fedqral, Estadual, Municipal etrbíhista todas as vè2es iu& for soliçifado.' 

10.2.. 'Com fulcro rtoartigo 28 do peèrefd n. 5.450/2005 en9.s artigos 86 eA7 da 

• Lei n. á66'6I93,at adjudicatária ficará sujeitá, no çaso- de atraso injustificado, 

sob o privo da Administração, q (nexecuçãotal.oupaciãl dobriigaãd,  sem 

P!jUP das responsábilidadiãEcivil e criminal; ssdgutada ajpfévia e ampIa 

det'4a, s seguinfs penãlidàdes: 
1 	 • 	 4 	 , 

10.?. 1. AdveFtência:pelonão'cupiprimpntb - d CláusuTã Contratiiál,,ds
,  r

de Èiue não-

teçfira'no aç1da'mento normal do gerviço ou sua &hclusãb'enãà traga 

prejMízos ècoriômicbs e fumncionais a éste Órg&; 

10.2.2JQlulta1dé 1 •' 	 - 	 1 	 - 

10.2.2.1: 	5%Çmeio pdçtentb) sobre o Valor adjudigaq nó caso -de atraso 

injúificadorpara atendimento dos,prazos estábelep*idoà pIa Adniinistraçãb 
ti 

/ 	para apresentação de documento ou assinatura e devolução da Àtà Casq 
- 	- 

• oa$rasó ppara'assipàtür e/deo!jiçá
/
odà'Áta tejasupéridr a 1ó(dez) dias e 

a critéçio -da'Administçção,podérácàçifigurar ih&xec'ução tóal 4Ja'obrigção. 
_\l 	 1 	• 	 ,• 	á 

assumida, sem prejuí±o
/ 
 da rescisão unilateral da ave, nçp; 

- 
10.2.2.2. 	0.5%(n'eiq por cento), sobre' o valoronsnte da nàá de empehq, 

• 'rio.cpso Øe atraso injuátificada para entregda-objeto, ãté,6 lihiit de 10% 

- 

	

	
(dez por cento) Após 20 (vinte) dias, e!a cnterio da Adifiuqistração, poera 

ocorrer a nãÓ-aceitação do objeto, de forma a cõçifigurftr, nespa hipótese, 

in&xecução parcial daobrigaçãoast.ffiuida; 	,i 

307o (três por çento)aodasobrep"ajordo bem,-no caso de atraso 

injustificad,o para substituição do- objeto que aprèseptar defeitos' de 

fabricação durante o período de óaantía, !imitada-a incidência de' 10(dez) 
' 	ias. Após e$sé praà, ea critério dat'Administração, poderá cõnfigurar 

ínexebução parcial da obrig$çãô  àssumidá; : 	• 	- 	/-; 

102.2.4. 	3Ô% ?(trinta- por cet1to) sobre o vajor do 	b&n; -nd >hipótese, de"ãtraso 

por perídà superiorao previsto ria aljn 	"b.'; 

0. 2.15. - 10%'(déz por cento)-Sõbrë o valor toÇaÇdjudicado, ho pa,so de não 

,aceitar manter á compromisso assumido qUntoaq  reços registrados, bu 

'effl caso de inexecuão total da obigâçãó assumida; 

Bloco Des. António déArruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N -Praça das Bandeirat 
	 • 	 • 

cEP.:jp'49926't Cui'abá'-,MT'- Tel.: (65) 36,17,-3747 
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iribyndi d,e.Jusfiça do Estbdo de Mdforop, 
t: 	 !Coordenaddria AdrrÇinistrativa 

Deparameito ÁdtninistYatívo r Gerênçká Setorialde LicitWç5o < 
Telefone: (6)3517-3747 

- 	
emajl: Iictáca6@tjmt.jusbr' 

tJ/MT 

 

Tribunal de Justiça 

MATO'bFOSS9 
Fis. 

  

   

ATA DEREGISTRO PREÇOS N. 050/2019 CIA. O02656i-2t2Oï98.1l.000O 
10.2.3. suspensão temporária qd,dirãodp participàç-de licitaóãoi impedimento dóN 

contratar com à Trlhunpl, pelo5rzo de at&2 (dois) ínosj 

102 4k  -declaração de inidoneidade para líçitar ou contratar com a Administração 

Publica. 
A •  

10.5. O alot da muita, plcadà após ogUlàf ).proóess& administrativo, será  
. 	. 	- 	 - 

descontdo dá, pagamentose''entüalmente devfdàs pelo Tribynàl •. 

djudicatáia ou-cobradà judiSlrríente por.híeib da Procurdoria do Éstadi 

1.0.2.6.Aôsnçes prêvistas nas -ai inèara", "õ" e "d" do subitem IX. 1 podérão §er 

aplicãdas,.cumulativamentèà pena de multa 

1.0;217. As penalidades Øreitas rias aIihas "'c" à 1'd' d& subitem 'IX. I. tàmbm 

poderão ser aplicadas à adjudicatáriaou ao- licitane tonfôrme 'oao,-que 

fnha s6fridd
- 
	'fraudar ieclh1rrjdnto ié '6ibutdg; 

1 	
. 

praticarem ato -ilícito visando -a frustrar'os objetivos da licitação ou. 

demonstrar não;posufr idoneidade para contratar com a Admkíistrão. 

10.2:8. Se a contratada,, não proceder ao recólhimehto Øa n4ulta no prazp de5 
4- 	 4' 

(cinco) dias úteis contado dq intimâção por Øarte*  do TJ/MT, o respectivo 

valor será êopaminhado pará execução pela PrQcutadbrià Esfaduâl. 
4 

10 2 9 Do'ato quê aplicàrka  penalidade caberá recurso, po prazo de 95 (cinco) dias 

úteis, a contr da ciência da intimaião, podendo a,  Administração 
1 	 A 

reconsiderar ou não sudeciãô ou nesse prazo encarninhá-Jd:devidamerltQ 

informado para a aorécíaco e decisão syperroçç dentro do mesmo-prazo. 

11. LSASÕàRGAÇÔES DÓ FÕRNECEDQRE ÓRÔÂ9ERENclÀb9 	-, 

111%  São obrigações, doFORf'JECEbOR; < 4 	 4 

11,.1,1,'Apresentarçs rn'aterias  licitados embalados adeqdadamqnte. 

11.2.  Entregar os piakriais licitadôs ao Ddpartar*&tÓ :de LMterial é Pt'rimônio, 

deste TiibunáI do Justia, mediante aendamenfo de data e: hórário, de 

modo a, não ocasionar transtornos'naatjviddes roiineiras 

11.1.3 0s' pedidos de tropa de marca e de prorrogação dà pro, ocØrtrâo mediante L 

utonizaçâo'do Órde'ndqr dë Dpess. 	 -4, 

11.4. 

	

	 à0 INSS,FGTS,Fedeíal, 

Estadual, FviuÃj'cjpalWTrabalhjstà. 

ti 15Gumpir O5 prazos de anrea, sob erÇa d- àpIicação.'e 

1 administrativas. 	J 

/ 

Bioco-DS. Antónide Arruda Ay. i-iistôrlador, Rubens e flendon2a; S/N'ç Praça dàsSndças 
CEP.: 7Q049-926 -uia,pi- MT - Tei.: (65)3617-3747 

sànções 1' 1 

-4 

4- 

4- 
4t 

4' 	
-4, 



TJ/MT 

Fis. 	 

1 

Tribunal deJpstiça 
MATO GRoSSi, 

ATA DEREGISTRO PREÇOS N. 050/,2019-CIA. 0026561-20.2Ó19.g.11.0000 
'11.2t  São obrigações do ORGAO GERENCIADQR: 
11.2,1. Solicitar 'èmpenho fazendp const9r a descrição do item do matqrlal 
11.2.2.Recebèr e ôorífei1r os materiais licitados/adquiridos, 
11.2.3. O documeiito fiscal deveráestar  devidamterÇte' atestado e insty'uído com as 

'certidõefisóaiS; 	 1 :1 

	

11-2.4. Diponibilir local parafeqebimentd e guardá dos produtos; 	a 

11.2.5. Efétuar'oagaméríto em até.30(triiita) dias após 9-recebimento definitivo; 
11.26.Qomunicar à empresa sbbre possíve irreguiaridbdes bbeÊvqda,,s na' 

- 	edtféga' dás materiais para imediata corrçãb[ 	- 
11.2.7: Fiscalizar o cumprimento dás obriaçõ's contrátujspeIa contratada. 

/ 

Tribuhal de.J'usfia do Esiad  dë Mdtd Grossp. 
' 	cooFderiàdoia Administrativa 

"Departàmén,to Adtninistritivo - Gefênçii Sptoriál deLicita'ço 
Teiefone:'(65)361713747' 

- 	
- 	 etm'aii: hcitacao@tjrnt.jus.br  

/ 

12.RSSÂOECÀNCELJ1MENT6 	 . N 
¼ 

- 12.11 1  A Administração feali±ará pésquis4 meado periodicamerite, em 
intervalos 'não èuperiores ,a .1O (cent&e bilenta) diasj a fim de verificar a 
vntaioidde dos preços reistrads-nesta Ata. 
12.2. 	Os preços registrados ,p'bderão ser rvistos tem decorrndia de 
eventual-  reduçãoØos préçbs praticados rio merçaçl6 ou de ftd'que eleve'o 
custo do ob]etorgistrado, cabendÔ1à A'dminitraçâo promover a&'ne,gpciações 
juptoao() fdrneceèpr('es). 	. -. 

-42.3. 	Quândoo 	 superlb'r ao.preço praticàdo no 
mercado por motivo.' -súprveniénte, a Adm,irtçação convocará o(s) 
fdrnecedor(es) para néociàr(en1)-a redüçã&dos Preços aos, valores praticados - 
pelo mêrcado.  

J 2 	d fonecedor tluè  no aceitar reduzir seu preço ao valor praticadq 
pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidaçfé.  

12.4.1, -A ordem de.ciássifícação do-'fornéçdorés quê aceitarem' 
r'eduzir seus pceços  aos váloÊes de mercadb obeivará á classificação 
órigirjal. 	1 

12.5. - Quando o preço Øe mercado tqrnarb superior aos: preços 
'tegistradds e 'o foçhecedor n'ão puder 	mprir 'o cdmp?omiso, o órgão 
garencia'dor,  poderá: 

	

4' 	 -- 
12.5.1. 	liberar á fornecedor dó cbrnpromisso assumido, caso .á 
comunicação ocorra, antes do- pedidõ¼de fornecWnénto, g sem apticação 
daperiàlidade se confirmad&a vrabidde'dds mQti'voá e, comprovantes 
-apresentados; e 	 -. 

12.5.2. 	convocar os demais forpecedor.es para .assegurar -iguàl 

oportunidadedé r\eoçiaçWo.  

M.6. 	Não jiavendo- 4*ito pa&'nêg'opiações, o óróãô  gérenciaøor dever- 
proceder à revdgaçãoi desta ata de'regisffo d'preos, adótando as medidas 
cábíveis pará obtenção da cohtaqçãomai%tvátajosa. 

Bloco Des. António deArruqa - Av. Histofiador Rubens,  de rjerjdonça,tS/ -Praça das Bandeiras 
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Tribunal de Justiça 
MATO GOSSQ 

TJJMT 

Fis. / 

1 

ATA'DE'REGISTRO PREÇOSN. 050t201'9 - CIAt0026561-20.2019.8.11.0000 
12.7 	O çe'gitro dá forneedor será canceladoquarido: 	- 

.cj 
12:7.1. ties&urnprir as gohdiõeda ata dê registr&dé preços; 

12.7.2. 	não- retirar anota de empenho dq.instrqmento equivaJente no, 
prazo ,esfabèlecido, pela Administraâó,.sernjustifícativaaceiveI; 

12.7:3i 	io 'ceifar reduzir,  o eu pyeço'regist?ado ahip6te; desté 
"setorn,ar superior àqueles Ørticados popierpado;bv 	- 	 -< 

.12.7.4. 	sofrer sanção administrativa !cujo feitõ toçe-oproibido de 
celebrar contrato administrativo, lcançndq o" oçgãà gerenciador e 
órgão(s) participante). 	 " 	,. 

12,-8. 	O 'çaceÏamenfo 'de registros nas 'hipóteses 'jrev,istas 'no itens 
1.7.l ,j2.7:2 e 12.7.4 &será.õrffializado por desáqho do órgão gerencrad9r, 

,assegu'radopcontraditório e a ampla-defeàa.  

1$. 	9cancelamento do reglètro de preços poderá socorrerpor tfatp' 
sjJpervenierte' decorr'epte de caso fortuito, ot força maior, que prjudique o' 
cumprime?fto da ata, devid pnte.comØrovadÓsteJt)sfifi6ado: 	 — 

' 	f129.:j. 	por ra7ãp dê irjteress e público; ou 

12.9.2. 	apediqo qa-fomeqeddr: 
4 
	 4. 

- 	4 ,. 

1. 

13 CONDIÇÕES GERAIS  

')3.1. 	As condi çâes gêrais do fornecimeiite," tais cobjo os prazo4 para 
entrega e recebimento do objeto, Kas  obrigaõe 	a Adminidtràção e do 

-' foneóedor registrádo,, penalidades' e deitais condições-  do 'ájüste;'encdntraiti- 

- -; 	se dMinos no Terfrio'de Referêncfà, ANEXÓ,O EDITA L.t ' " 

I3.2. 	É eqado efetuar acré$inos' ndsüantitativds fixadps,nesta ata de 
registro de preçoHpclusive o acréscirná d,e.ue trat'ao § 10  do aiL65 dã1Lêi no' .  
8.66/93,çiosterrpo'sdo-art. 12, 1doMecret6ti°?892/i3. 

• 13.3: 	No das'o dé adjUdicao 'jior preço global dê'gupode ,itens, só eá 
'adrnit(daa4iitrataçãoç1os itensnàs-seguintes hipóteseS- c 

a 	 -3-- 

/,,N. 

13.31. 'contratação da. to,talidade dos -it ens de grupo, respitadas as 
/ - 	 - prõpoiØes de puantitatis defihidos' nó c&tame; ,ou 

3_,

1 
t3.32.' cotrafaçãode item isolado para o qual  pfeçounitário adjudicado aó 

- 	'vencedbr seja o nienoÊ preço 'va "lido ofeilado para 'o,'mespi6 item ria 
fase delarices  

13.4 	'A ata dêreaIiação da sàssão pública dopreo, contendo á relação 
dos licitantes queabêitaremô4tay 69 bens-ocj serviços com'pteço'iguas'ao. 
licitqnte-verced6r'do certame,, s'erâ @nexadQ a-esta'Ata'de Registro dePreçd 
nos-,termos do ad 11 §41  do Decretornj 892 dê 2014 / 

Bloco pes, António de Arruda - Av. Hlstoriàdor Ruen's de Mendonça, SLN - Paça das Bandeiras 
• tEP.: 78049-92r-'Cuib - NT - Tel.:'(65) 317-3747 
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Tribunal Ide Jusfiçp do Èsfao de t'o Grosso, 
Cobrdena4oria Adèninistrativa 

Departai1ento Acfrpinistratiiio -Gerência Setoiial'de Lici;aão 
Teleforie:(65)3617-3747 

emaii: iicitaaoJtjrfitjisbr 

TI/MT 

 

Tribunal de Juttiça'\ 
'MATO GROSSÇ) 

a, 

i$. 	 

   

ATA DE REGISTRO PREÇOSN. 050/2019, ,-CXÃ. 002e5612q.2019.8.11.0000 
1.5. k 	As, correpoidQncias- expedidas pélas partessignatárias deerãp 
hiencionaj o numero t deste instrumento e b 

1 

assunto especffico da 
corsp'ondência. 	 - 	

- 

1.6. 	As cqmunipações 'fQitas ao,  órgão dereMciador,  deverã-o se( 
endereçadas o TR.!BLINÁL:PE JUSTIÇA-DO ES'MDQDE MAtOeRbSp'-
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-D1VISÃO DE COMPR,IS — ANEXO 
ADMlNlSTAtlVO DESEMBARàADR ANTÓNIO DE ARRÚDA i AV 
HISTORIADORRUéENS DE NDONÇA, SN1— CUIAM - MT - "CEIP t8.049-, 

- 	' 	926. 	 - 

43.7. 	çventiia1s mudanças de. endereço d' Óro <aderenfe ou dbs. 
fornecdores dévero sef comunicadas'o,r es'árito ao ôrão gerencidà 

1 	11 

13.8. 	'Todo instrumento de procutaçã6 deerá,constaHirn1a reconhecida 
do mandante, nos térpios do artigo 654, parágrafo'20,do Código Civil 
Brasileiro. 	 ,. 	 ir. 	 -. 

139. 	O 'hrnecedor  origàse- a manter èrn cômØatibilidade cõrh as 
dbrigàções Olor lele assumida, corri todas' as .condiçõés de habilitação e 
qualificação'xigrdas na licitação ' a cumpri( fielmente a Óláusulas ora 
avençadás,bem:bomo com as normas- previstas naLei n. 8.6/elégíslação 
complementar, durante a vigência desta Ala de Registro dá Preços 

13 1,0. 	Os. casos on-ussps que não ultrapassem Jrompètêndià do Fiscal da - 
ARP- s'erâo resglvkdos em reuniões -fãrmais ,reaifádas entreo, Fiscal, o 
Fornecedor du seu procurador ea qUem interessar, l'avrtndo-se ao final da 
reuniãoàta'ir&instanada assinada Rôr jodos os presentes que deverá' sér / 
juntada aos autès'eencnhinhada para'a ciênóiadôQrdenddoide Despesas. 

3 

14.DAPUBLICAÇÂO
-  

14*U- 'OExtratd deéta Atsetá' pUblicado nó 'Dirio OficiáLdo Estado dê' 
Mato Grosso,,  c9nfoUmá dispàton6jrigó 61,parágrafo'único, 'da Lei n. 
8.666/1 993 adivulgdapo site'do IJMT. 	 - 

1OOFORO 
15.IJ 'Ficaeleito qFo?o.da C'oriarca deuiab,'EFado de-Mato Grosso, 

para dirirrílir, quaisquer controv4rsiaá oriundas, deste intrumenío;, 
renunciado-se qualqur7outro. 

asiir, pra'firm&za e validade -do pacfuadd, a présente Atá de Registro dê 
Preços de Çôntr$o foi lavrado 'em dus (duas) vias de ibUal-teór  qõe(d&pois de 
lido é &chado'erh ordem vai assitado,pelos bdntraerífese pbr.duasiétemUnhas. 

-a' 

A \ 

Bloco Des. António de Arada - Av. Historiador Rubens de Nendbnça, S/N,- Praçà das Bandefls 
CEP.: 7049-926 - cdjaVá - NT 1- 'rei: (6) 3617-3747 
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Tribunal de 4Qstiçadb Estad cie atcGrosd- 
\ Çoordn'adoria Administ(ativp 

bepartamento dministra to - GerênciaetoriaIde{idtaçâo 
TeIefone:(656l7-3747 

e-mail: licftacao@tjnit.jus.br  

N.'05012019 - C14. 0026561-20.2019 j : Cuiabá- 

• 4 

'* •' 

4 	 —r • 

Ddse6argqdôr CARLOS ÃLERtPa' ES 'flOCI4A 
Pr$1dente do TRIBUNAL'DE !flTIÇA ; 

CONTRÀTANT 
j 1• 

t 

( 
/ 

É, 

tribunal dê Jatiça 

MATO GROSSO 

ATA DE REGISTRO PREÇOS 

/ 

) 

ÍJ2MT 

FIst 

/ 

a' 

11.0000 r 	 • 

2&deabriLde 219 

,Sr.IJ 
i4°. 1,554.33 

lNIoiMAtícA EIRELI. 
'CíNÍENfQ PERÈIRÁ. 	 é 
SP7SC - óP49:350249< 

t-& 

Á. 

i 
/ 4 

Tetefflunhas: 1 

/ 

HII0 J,7 	
3- 

1- MARIAN O'RIGUE,DOSSANT9S -MtricuIan.1tE27 
(Ç~~YORA 

RGJOGflSI 

ti 

2- 'JOlLSONG. 	C 

jbi ''Ç.Snfcy'ím 
Rã:: 	.M4ít. 200i< 

CPÊ: !Y1 44 1.791;97/;20. 

- MtiíúIa h6 t20 
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3- ELIETE AI1P CITO' DO NÁSdIMÉNTO - M?trículq 677'9 

	

(ISCAL SUBSTITUTO DAARP) 
	 ti 

- 	 r 	
' 

• J 

7 

4- 
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TribfAal deipstiça- 
MATO GROSSO 	' 

Tribunál de'Jüs4a do -,&tÕo de Mato Gro~so 
-Coorénadoria Adrfinistrativa 

Departamento Administrativo - SéÇêScia Setorial d Licitação 
T'eléfonq: (65)3617.3747 

• e-rnai1:iicitacaotjmt.jus.br 

ATA DE REGISTRO PREÇQS N. 050/2019 CXAC'006620.2O19.8.110000 
- 	

' TPDMfl nr flADAMTIA 	 " 	 - 

A'empre? PQTNCJA COMERCIO. PRÔDtJtO&lNFbR!tAtICAEÍ RELI, -êso? 
jurídica' .estabel,eciqá no endereço Av. Dbmetildes Rocha- Lm' N° 03, QD 04, 
Jardim, Mossoró»CØade: Cuiabá/MTCÉP: 78.090-52, 1ricrita, no' Ct4PJ/P1Fsob o 

número 178741.89/0001-44, doravante denbmnada simplesmente Fornecedor 

neste ato, repebntààa porJOÂO,NASQIMENTO ER,EIRA, podadora Carteira 

deldentidáde n.° t24.'756 edo CF<n.°'48.83-'i.32'l-53, replv firmar o' prêçeifie 

Termo dê Gàrantia àànforme estiuladp no' Termo deefer4ncia ri. b112019-
DCE(DMP, -deçórrnte-- do 'reão 'EIetrônicd n. 7 /2019 -. 'CIA a001873--

-91.2019)11.0000 e seus apexos, aceitando a regras,' .condiçõS e obrigaçâe 

constante deste teimo de ' ,Garantia, da térníp & Rfeçênciá n.- 01í29-

DCE/DMP', do Editaldo Pregão Eletrônico n, 07I019 e id,'a'Áta de'egiffo ë,Prço 

050/2019, Com fuodaménto na Lei 8.666193 c/c"art 50 e parágrafo único daLei 

8078/90'(Óódio dá Oefea do Cbnsumido), ?éndo -cômd beneficián9p PODER, 

JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE.JUS-TIÇA, CNPJN 03.535'6O6I0ÓO'hi0, corri sede no' 

PaIá'do d Jüáça Centro PolíticAdministrafivo, na cidade'd&Cuiab4/Mt., 

7-' 

C0NQIÇÕÉs DE'VALIDAÕE ÉGARANTIA 

Deyérá 'âpresentar prazo de val,jçladS de acordo com as noemas legai. estabejecida 

para, q produto; pojém, em haverido a ,neáessidade -de substitujç4d m virtude de à 1 

apresentar condições de, Uso, apesãr de ,a vaJidadé estar pdequada, e licitante 

vnceØor d& certarne.terá o prazolde lê (de) dias.para'trpca dee produto-, sob penh 

de aplicação dehuIta moratória no percentual de 2%. (dois-por cep ao dia sobre ,q 

valor do bernde consumo não rópolhidoaté o;limite de 20% (vinttor dento).. 

2: à prazo de alidade dás produtos deverá ,sèr 'veiflc'ado no' rffc?blmërito, 

qb'tigâtqriajpentk com 'przo de yajid4e mínimo de seismesês, contado da 'dat&da 

entrega,  
1 	 ' 	 1 

A garantia dos produtos - seáobervadoq Códióo. $'Qéfesa do 'Consumidor, 
½ 

34 	 Y' 
'Çuiabá-MT, , 25 de abcil dó 2019. 

TJ/MT 

Fls. 	 

7 

'POYSÔIA COMERCIO PRÓpUTOS INFOJMATICÀ EIF.ÉU 
Sr. JOÃO NASGIMÉNTÔ PEREIRA 

'RGN l554.3S SSPISÓ. 	CPF: 492.350.29-49 
r - 

'1 

Bloco Des António de Arruda A» W,1-,,-IA,4r Duhn. d Mnnrinnr RIM 
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