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TÁIUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO  GROSSO' 
AfAME REISTR&ÓE  PREÇÇS  N.'0 1419 

- 	 - 	 J 

O' tSTADO p' MATO GIkÕSO, por intermédio do PODER 
JUDICIARIO/TRIBUNÂL DE JUSTIÇA, CNPJ n. 03.535606/0001-10 corrijecursos 
próprios (Fonte'100),  ou ,do FUNDO DE APOIQ AO JUDIÇIARIO/FUNAJURIS, 
CNPJ sob o n7 01.872837/0001-93,(Forite 240), sediado riq Pplácioda Justiça,: 
Centro Político Administrativo em Cuiabá'/MT,, CEP 78 049-926, seqiados no Centro 
Pohticç  'driiinistrativb e'ijr Cyiabá-MT, CE&  76.049-926,.. nesta ôapital,,'nesté ato 
representado pelo Presidáte:dést9 Sodalicio, Exmo. Sr Desembargador CARLOS 
ALBERTO ALVES DA ROCHA, Brasileiro, Casado, pórtador da Qarteira' de 

0 'Identidade n. 7.388.85-1 ,S$P/SP e 4 CPF'sob o n,. Q12.075.878-42, doravante, 
dehominado ORG/A0 GERENCIADOR, e qe outro adç a empresa FIDELITY AUTO 
CNTER EIRELI, inscrita no 'CNPJ êob n. i$.868,O10/0004-Q9t Inscrição Estadual--
n. 13.511.04Q-3, cçrt sede na' Av. Dante Martins de -OIiirp n. 025,-Bosque, da 
Saúde 2, Cuiabá/MT, CEP 78.050-185, considerandd o julgamentã do Pregão 
Elêtrônico ri. .07/2019 CIA 000187,3-91.20,19.8.11.0000), RESOLVEM registrar os 
preços'dá empresa indicada e qualificada: nestaATA, de acordo com a classificação 
por ela alcançada e na quantidadecotada, atendendo as condições revistas no 
Edital db Pregão Elélrônico, n. 07/2019, betn co'mó' ho 'termo.  detRefeência'n. 
01/2019-DCE/DMPÇ ujeitaido-se, as partes as normas  constantes na Lei n° 
8,666/1993, 'no Decreto n°' 7.892/201Z e,Décretd 94881201é, e1em confrruiidade 
com a disposições a seguir: 

1. 	DO OBJETO 

ti. 	A presente Aia tem por'objeto;o registr'or de_pFeçoS para future 
,eventual Contratação, de peoa jurídica, capacitadara o fornecimento Jde 
materiais d9, consumo diversop: kGUAt.  MINEgAL, coríforme condições e 
especificações constantes 'da Anex' 1 do Termo dReferência n. 01/2019-
DCÉ/DMR  

-2. 	DOS PREÇ9S, ES.RECIFICAÇOES E-QUANTITATIVOS 

2.1. 	E mprésã vetíiedora:, 

-Emprisa:' FIÉLITY ÃUTQÓENTER EIRELI 
CNPJ: 18.868.01070001-09 iScíoÃp-EsTÂuAL:13":51 1.048;3: 
Endereço: Av. Dante Martins de OliVeira ti 202,5, Bosque da'S,aúØe'2 
Cidade: Cuiabá/MT )CEP:78.05p185 
Telefbne: (65)2127-5582 / (65) 999281555 	 - 
E-MAIL: contato©fidelityáutocentercdm.br 	- 

' 	Ndre do Rêprêsentante LegaIVTHIAGO jAUGUSTO ANCHS DALTRO DE 
'CARVALHO  
Carteira $de ld'eRtidade: 1,109,1886 	Órgão Expedidor:*SSP/MT 
ÓPF:690.183.161-72  
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Tribunal de Justiça dÓ Çstadb' çJ Matb.rosso 
tôoraínadoria Admnistrativa 

Departaientà Administrativo —Gerência Setorial deLicita,ção. 
' Telefone: (65)3617-37A7 
e-irÇaiI: iicifitao@tjmt.jus.br  
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Tribu'nal deJustiça 

MAtO GROSSO 

'Tcibur5at dê' Justiça -do EstadoJe Mttb rQsa 
'CoordenadotiAdríriitratFia 

-Departamentá .&ninistratkvó - qerênFia Setoriàl deticitação 

Telefone (65)3617-3747 
e-ntil:iicitacaotjmt.jusbr 
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- 2.2. 	O preço registrado, as espbcificações do objeto, a -quanttdadeç 

forrÇecedor(es) é as demais vondiçQpà bfertadas na(s) rbosta(á)'são as' qçe
1. 

- 

' F 
......

: 

ÍBlJN4-DËJUSTlA  

!,.H. 

F(D~ ITt AUTaCaNTkR-EIRaJ 
.j 	 •,L,..,,it, 

e 
ÔEètRIÇÂC) auANre 'e 

Valor 
Unitário 

'R$ 

Valor 
Total 

, 	R$ 

-- 

<1 

- 

— 

Água 	mineral 	potável, 	sii 	9As 
acondicionada e?n 	aratões de,0Iitr'os -cem 
lacre dó segurança .Eniregar em 1J (treze) 
Iocaii TRIBUNAL DE JUSTIÇA — AV 
Historiador Rupgruí de Mendoiça, 'sM — 
Palácio da Justiça, FORUM DA CAPITAL - 

Rua Des. Milton Figuejredo 	err&ira'Medes 
-sIrl° 	Setor 	D 	Centro 	Político, 	Juizado;- 
MAItJANk - A' 	Hitoriador Rubehs de 
Mend96ç&p0 1894—Ed. Maruanã, JUIZADO 

DA 'MIRANDKREIS, DESENVOÉMMENTO 
 

DSA r Rodovia1-liderCãndia, JUVÁM  
Rua Topázio n° 435, 	Bosq'ue da' Saúde, 
JECRIM —. Ay. Getúlio Vargas ,n° 450, —, 

Centto. ,JUIZADO.bA _INFÂNCIAporneri, 
- 

ARQUIVbDO,TJ''Rua Méjbrbimê, n° 
1.235, Centro;'CEJI)C—R. TentAlades '9 
De Souzá, 393— Duque de,Caxias, Cuiabá; 
fórum deVÁRZEA GRANDE — AV. Castelo 

4 Branco, '$/N0 Água liÀt e pUIÀDODg 
'JARDIM GLÓRIA, JUIZADQ 	O CRISTO 
'Rei.. 'Marcas 	dd 	Referência:' 	Brun9do, 

'cristalina, -urisima. -Igual 	ou 	equivalente. 
Praz6 de Validade mlnima ti (u'ln)-an 	aa 

- 'dataS entrega 

MARCA: CR)'STALINA 	.. 	 - 

A' 

' 

- 

Ã 

40000 

e' 

- 

e 

, 

\ 

- I$ 389, 

A 	.,• 

R$ 155.600,00 

' 

IA 

4 

- 

2
.Mendonça 

'tsn? 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP  

'Áâua 	rnin&I 	potável,, r sànt 	gás, 
acondicionada em garrafões dç'20'IÍfros com 
Iaàre.de segurança. Entregar em 13 (tréze)' 
Ibcai&..-TRlBUNAL bE' JUSTIÇA - 	ÃV 
Histpqa4or Rubens de Mõndonça S(N — 

-Palácio da. Justiça' EORUM, DA CAPITAL — 
Rqa DÁ. Milton Figueiredoerreira Mqh'des 

Setor 	p 'Centro 	Pofltico, 	Juizados: 
,MARUANA — -Av Historiador Rubens a 

n°1864— Ed.'Marunâ jui$bo 
DA MIRANDA REIS DESÊNVOLAENTO 
DSA —'Rodovia Hé[er C,ârrdia, JIJVAM •— 
Iua Topázio n 	435, 	Bosque da Saúde, 
-JECRIM- — Av. Getúlio' Vargas n° 450 — 
ôentr'o. »UlZADODAINFÂNÇIA»Pomeri, 
ARQUIVO DO T 	— Rua Major Gama, jf 
1 .35, Centro; CEJUSC -R. TenAlcides D 
-De S$uza, 393 — Dij,qué de' Caxias; Cuiabi 

• 
 

Fórum -de VARZEA GRANDE — AV. ,Castelo 
6raico, SINO Agua limpa e AJUIZADO DO 
JARDIM GLÓRIA, JUIZADO DO CRISTO  

'¼ 

' 

10000 

e 

- 

. 

R$4,1 9 

. 

' 

• 

R$4i 900'00 

seguemH-  
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Tibunai dç Justiçá 
MATO GROSSQ 

CbrdenãdcÇríaÁemi'nistratia 
Departmènto Mministratjvor— qerência Setorialde Licitaçâa 

Teiçfohe: (65)61,7-3747 
emal: licitadab@tjmt.jus.br  

Trib,fnaJde JUsfiçadp stadpe  Mato Grsso, 

e 

REI. 	'Mrca 	de 	Referência: 	'Brtinado, 
cristalina, 	purissima. 	igual bu 	equivalénté. - 
Prazode Validade niínihia 01 (um) anôda 
data de entrega. 	 . 	/7 

MARCA:CRVSTÀLIFJA 
/ 

3. DO ÓRGÃO GÈENÕLDOR 
É 

4 	
.1 

3.1. 6rgãogétqpciado? s oJRIBUNAL DE JUTIÇA DO ESTÀDO DE 
MATp GROSSO. 

k 

4. DA ADESÃÕÃ ATÃ DE/EGISTRÔ DE PREÇOS' 

4.1.A ataderegisto de preços dürantesua validade, pódetá ser utilizàdapor 
órgão oÜentidade d1aaqministraçâp'ptblica Esta ial, MuriicipaLou  Distrital 
que não tenha participado do certame IicittoriÓ, niediante'anuênbia do 
rgã'q geer,ciador, deé$ que qevidarnént jutificada ? vantagemé, 

e 

	

	respeitad, noque couber, as PonoiçoeÊ e astegras lástabélecidas fia Lei 
no8.666»d 1993 e nq Dep.rètõh° 7.892, dë 2O13p948&2O1. 

A m'anifestaçâõ do órgãô gerenciadbr e lue 'trata' à subitem 
anterior, alvo para- adeses'feitas, porôrgãos ou entidades de ouras 
esferas federativas, fica condicionada à r.aIizjção de estudo, pelo 
orgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços 
que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade 
paras administração 	da utilização da ata 4dé registro de freços, 
conforme estábelecido em ato do Secretari de GestãQ do Ministério 
do Pianpjamhto, Dsedvolvinièríto iGestão 

7 

	
4.2. Caberá a fornedejibr bénéficiário da Ata e Registrà 1dePreços, 

6bserVada às boridães nela estabõlecidas:optqr pela aceitaç&,ou não 
co fornecimento, desdeque este fornecirnen'to não prejúdiquè as 
obrigações anteriormente assumidas tom 9 órgão erenóiadàr e órgãoè 
•parti'cipanfés. 

4.3. As aqUisições ou contratações adicionais a qüe §e refere este,  íterr no 
poderão -exceder, j5or rão du ntidade a cnquenfa por cento dos 

'quaptjtativos dosifens doiristrumepto cbhvoatório e registrados naatade 
7 registro dépeços para o órgáo9relicador ergãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de -registfo: de ?eços' são limitadas, na totalidade, ao 
dobro do. quantitativo de dada item registrado :na ata de regi&tro de preços 
para o órgq.gerenciadorpárâos partiõipantes, ipdependerite do númeo 
de-órgãos não prticj$anfes quevértualmene adeiirem. 

- 	 77 
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Tribunçil deJust'id\do Éado ae Mâfo Órosso 
Coodeadqria Administrativa 

DepartamentiÃdÇiinisttativo - Gerênáia Set&a'l de Lkitao' 
Tribunal de Justiça' 	 7 	 1 	 Teiefbne: (65}3617747 

MATO GROSSO' 	 1 	 e-paiI:'Iicitcao@tjmt.Jus.br 
5' 

TJ/AT 

FIs. 	 

ATA DE REGISTRO PEÇOSN.Ó2íOi9 - CIA. 002656994.2019.8.t1.0000 
4.4.1; Trtahdo-s& de item- exclii&vb pára hiidroemresas e empresas. de 

pequeno porte-o órgão gpreniadorsohierit autorizará a adesão caso' 
o valor da tontràtço pretendida pelo áffecerÇt'e, somado aos valores 
dá contratações jâ'prbvistas pára o ór9ão 9eréniador e,pàrticlpàntês' 
ou já dëstinadS à aderentes anteriorsj nãp ylt'rapasse o limitë de R$ 
B0-000,00 (óiteríta rnirr'eai) (AcÕãà tCU,n°.'295'?1201 t —P). 

4:5. 4o:órgãà nãá 'paiticipantequet,acierir ata competem d5 ts reÏativos à 
c óbrança dó çunjptimentopelo fomecedo(das obrigáções cbntratualmênte 
asumidas e' aaplicação oMervadp a ampla defesa e o cpntr.dditorio,de1  
eventuais -penalidades' deboFtents 'dó descurnp'riménto dê cláusyla 
cpntratuais, èrn elaçâo"a's 'suas' próprias çoptratações, interrnno as - 
odorÊêndLas ao Órão gerenciaaor 

4.6. Após a autorizaçâo'do rgâo éeniaor, ,o órgão nãó partidiante deverá 
efetivar  o nttaçãosolicitada em a6'npv,ena dias obsèiado o prazo de 
'validade daAtá de Rçis\ro de reos: 

4.6.1. 'Caberá ao' .órgãõ 4erenbiadoautorizar, 	exáépciôrial 	e 
jus ifãç'adam nteç a prorõaço dg prazo' pra efetivação da 
contrataçãô, respeitadlb à prazo da vig'ênda da ta, 'desde' que 
solicitada peloórgão r\o participante. / 

5. VALIDADE DA ATA- 	
' 

AvaIidadeda Ata de RegistrodèÀreçjs sèrá'e 12 meses.  à partir 
doda asinafurà, não podendo- ser prrogad 	 . 

6. MODO DE RECEBIMENTO/ACEITE 
16.1 Os materiais serão avaliados com o escopo de vetificar sua conformidade, 

quanto as quantidades e qualidades descritas R° presente Termo de Referência 
6.20s Materiais èeâà recebidos,.conformp os*flgos 13a76àai.ein. 8.666/93, 

da'êuinte forma: 
6.2.1. PROVISORIÀMÈNITE, ho ato da éntfega do dbjefo,, para efeito de posterior 

veifibão da cohfôrmidade'd produto com as especikàçbe ontante 
do TerniodeReferên4ta; 	•: 	 - 

'6.2:2. bEFINITIVÀMENTE, àps;'a verificação da 'qualidade e quantidade exigida 
- neste Trmode Referênia,-ematé O&'(cinóo)dias úteip ap"ós o ecebiménto 

proviório, rpeqiarite"atésto na noa fiscaL 
6.3. Proceder a1  recursa e devoluç&; no lodo ou em1parte, os prodútos que não 

.apresentarém condições de serem ufilizfrJos/consuniiØd (prao de vafidade' 
vencido, presença dé corpos estranhos); em, tomo decidir sobre a 
conveniência de enviar a amostra deste produto  para analise em orgão 
óficialm

4or
nte'-cçede5nôiaciç junto a AFWISA, cujo valor correr a custa do 

fornêcedàrf. 75 da Lei 8;666I3. 
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Tribunal de>JUstiça db'Estado dê Máfp Gosso 
Coordenaoria Administrativa 

Departamento Administrativo —,Gerênciaet6dal de Lititaço 
Tribúnal de Justiça 	- 1 	 -. 	 - 	Telefone: (6)3617,3747 

MÃ'ro 'GR0SO 	 - 	 ,, eqnáii: licitcíq@tjrnjus.br  

Ti/MT 

Fis. 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 052/2019 - ÇIA. 0026569-94.2019.8.11.0000 
J. 	MODO DE PA9AMENTO  

Ti 	O pagamento será efetuado áQMENTE após â verificaço d conformidade 
e o recebimento dos 'materiais' peId -fiscal e,. pelo O'epadam'éf'ito Øé £attiáLé 
Patrimônio. 	 - 

7.2. 	No mamentoda entrega, os materiais deverão èt'ar acompanhado da>Ndtá 
> Fiscal de Venda bem como das Certidões dá FGTS, iNss e Certidões 

Negativas de Débitos: Federal, Estadúdl,- M'uniciØâl eTTrab,aj»ista, dentro dó 
prazo de validade. O documento fiscal deverá conter às especificações dos 
,objetos etre9ues, ihcíusive a mara  dornatêria! 

7.3. M empresas 'do Estap de MatoGrosso que-'h tiverem cadastradas as 
Notas, Fiscais eletrôriiq'as dêverão apreséntar -conlprpvãnje de Notá Fiscal de 
venda a'ra órgão Públiôo.  

7.4. ' ApresntØda á &6ta Fiscal 'deVendá, tabetá ao Fidal da Ata de Registto de c' 
Preço atestã-ahos termos do presente Termo deRef!rência,encamíríhanddTa 
acdepar1'ám'dntoje&ponsáêl pelo pagaénto4 	

1 
7.9. 	Nas aquisições' m de 'materiais co  valor da nota fiscal superior a R$ 

80.000,00 (bhentà mil) reais; 'o recbimentd 'dvetá ocorrer júnto 'com a. 
Comissão P.ermahpnte,de Recebimén(o de Material, designada 'pela Portaria n. 

- 24712016-C, ADÇVI, eo atesto ná n'ofa.físcal éérp cónjunto:,fiscaLemmbros da 
comissao. 	1 , 	

- 	r 
7.6.' Efétuaf'o.pagamento éii pté 30 (trinta) dias-após o récebírnênto deflnitio, 

conforme diápQstono àrtigos 50 §0 ou 4'O, XIV, "a" dá Lei 8.6S193: 
7.7.. Pára cada Oaãámèntô, deverá ser 'nantida ;as corTdiçØes, :de habiIiíaão, 

previstà no-Edital. 	 - 
7.8. 	Ocorr'endo atraso no pagamento, edésde que 0.pra ,takrião tenha c'oncorridp., 

de alguma forma o,fornécedot,  haverá' iicidênciê de' atualização monetária 
sobre o Valor dèvido, pela variaçSo acufriulada dó Ín'dicé Nacional -de Preços ao' 
C,o9sumYd&mplo - ÍPCA-IBGE,,'ocorrida,entre a datà finàL prevista para õ. 
pagamepfdçcia sua efeti'? reaÍizàçãá. 	/ 	

1 

P. FISCALIZAÇAO 	P - 

8.TAtuará como fiscal da At? de Reiètrõ de Preços'o servidor-Joilson Gónçalo -de 
A'morirn,-mãtricula 6200 &dorno'-fiscal substituta  seryidora Eliele Anuncrato do -- 
Nasciméhtoç mafrícdla 6779.- 	 r 	

'4 

9. CQiJDlÇÕESbEVÀLlDADÈ.EtRANTlA 	• 	 4 6 

9.1 qeve,rá apresentar prazo dê validade de âcordo' com as'normas legis 

dstabelecida 'para 9  produto, porém, ei4n havendo a necessidade'de substitu(çâo 

em 'virtude de n'o apresentar cqrdições-de'uso, apesâr dà .validade estar 

adequada, o 'liõitantb vendedor-dó certame terá o prazo de ló (dez) dias para 

troca desse produto, sob pena de apJicaç&odé multa 'morat&ia nopercehtuaI 

41 
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Tribunal de Justiçp do Ësfqdpde Maio Grosso 
Coordenadoria Adhiinitrtiva 

Departamento Administrativo - eência Se'torial'de Licitação 
£ Telefone (65)3617-3747 

e: m ii: licita ca Qtj n'a. jus. br  
1 

TJ/MT 

 

Tribunal'deJu%tiça 

) 
MATO GROSSO 

Fis; 	 

   

ATA DE REGISTRO PRÇÕS N. 0522O19 r CIA. 002656994.2019.843,0000 
de 2°* (dois por cento) ão.dia.pbre- o vIer dÓ\bem,de borisprnd-não recolhido 

até o limite de 20% (vinte por cento). 	- 	- 

9.2 O prazo de vâlidde do prodUtás dóverá  ser-verificado no recebimento,'  

obi1pátoriaii0te, c6n prazo de âIidaØe, mini ro de eis meses çontadds da 
- 	 \ 

datadperjttegãl 	
1 	 - 

9.34Qarqntia dos produtos seráervadp oCódigode Defesa do Consumidor. 

- 	,_  
10. DAS PENALJDADES. 	 -. 

1 b.i. Nos term&s dó art..2rdo bé&etori0  545012005 ficáfá impedida de licitar 
li 	 - 	

1 

contrtar bom a União, Estádo
'
s Distrito -federal ou- Municiiqs ,e ou nos 

•sistemas decadstr?mento de fornecedores aqUê sé refere o art. 2p2paçágrafo 
- 	 - 	 - 

únidp do Dbbrjo n° 5.450/2005;pelo prao'de'att 5!(ôjIjco) anos sem prejuízos 

das 2multds_pevistas nest?Edital e das demais penalidadçá le
-

is, a licitante 

que:- 	 - 

19.1.1.-Não assinara Pia de Registro dá Preços, 	àndoconV&cadb denfro do 

, 	prázote vàhdde dê sua proposta;,  

10. 1.2:  Não retiralç a nota de empenho, qãando/  convocada dentro do 

vigência da Ata; 	 -, 	 - 
io.i.. Áprésentar,doqurnentagãofals; '1 - 
:10.1 :4.'Deiar deapresentar documertos *igidospara'q cae' 

í04.5: Retardar, fàlhat ou!raudaFàexecôçãp da origëo'a,ssuniida; -' 

101.6, Não mantiver a, roposta; 

10.1.7. Cdmoi-tr-se de modo inidôríeo ou cometéflr,aude fiscal. 

10.1.8. Nâo, comprovar régulacidade fisqâl: -Cedid6s- Negtivs d& -INSS,' FÕTS, 
,, 	

1' 

Fedral, EstádLial, Mur4cipai e-Trabalhista todas 	vezes quê forsolióitãço. 

10.2. Cpm fulcro -no 'artigo 2á dolôecto n. 5:45,0129Ó'5 Ø nq'' artigos 86. e 7 da 

,LeÈ n.- 8.666193, -a adjudidátária ficará sujeita,. no -caso Øéatrao injustifi5ado, 

sbb-o crivo da Admintráçâo, aJnekeáuço total ou parcial da 'obrigaçãor  sem 

prejuízo das resonsabiIidãdes civiL'e  criminal, flssegurada a- prévia e" ampla 

)defesa, -s seguintes pealidades: 	- 	
- 

10.2.1. Advertncia: péld não cumpimeritp de CláuulaÓo'ntra'tuàh desde que não 

interfira no 'andaçiiefitq normal'Ad seryio'ou-sua conclusão d hão traga 

4rejuízbs econômicos e fuKcionaisa  este rgo ' 
,- 

prazo -ide 
j 

,- 4* 

-Blocp Des. António de Arruda - Av.'Illstorlador Rubens.d? Mendonça, S/N - Praça das-Bandeiras 
CEP.: 78a49-9 - Culbá MT - Te[.:, 65) 3q17-374' 
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-ATA DE REÇXTRO PREÇO5N.052/2019 - cxA:006569,94.2019.8.1 1.0000 
10.2.2. Multa de:  

10.2.2.1. 	0,5%(nteio por cento) sobré 6` valor adjudicado, np caso"de atraso 

irjjustificado para aterídimehto'dos prá±os estabelécidos pela AqmitraãÕ 

prapresentaçãd de 'docurpenfósou-a&sinatura.e deyoIuçô da' Ata. Caso 

o atraso pa(a asinaturae devolução daAtaseja superior a 10(dez) dias, e 

a critério daAdríitistçaço pod&á configurar inexecução total -da obrigação 

assumida, semprejuízo d'a-rèscisão unilateraída avençã; » 

i0;2.2.2 	0.54'o(tiiio por cento) sobre, -o valotôonitante'da bota db egnøenho, 

rio cso qe afrasp injistificado para e&ega - do ibjetá-, ?té &limlte,'dê,lO%L 

(dez por cento). Após 20 (vinte) diasii  dia e q critério. daAdniflit'raço, poderá, 

ocorrer a nãõ-aceit?çãà do objefode- forma:a donurar, negsa. hipótesé,' . 

inée6uçÍo parcial da obrigação assumida; 
 

10.2.2.3. 	3% três por' centq) ao:dia sbb?é ojiálor db bpffl, np 5aso der atraso 

inJutifèado para subtituio do objeto que apSéntar' defeitos de 

fabricação durante q 'período de gara'nti, linjitàda a incidência de 10(d6) 

dias.'Após'esse prazo, ea critério da -AdmnSraço, poderá coofigurãr 

inexecução pardaidáobaçâó-assui'iida; 

10.2.2.4. 	3Ó°J0 (trinta por cerjtp)'sobre o"alor'do bém, tia hipótese,-dé atraso 

por, períodosup9rior ao presto-na alínea "b.3"; 

10.2.2.5. 	10% (dôz por centq) sdbre5valor total adjudiõado,-no çaso:dp não 

	

aceitar  -manter b compromisso assumid6 quanto aos preços registrados, u 	 e 
7 

m caso dihexécuçãototaVda 

10.2.3.suspensào ternpgráriadb direifo &e padiciparxie licitação &jmpedimènto-de 

dohtrtar cpni o Tribunal, peloprdzo de até 2 (dois)-anos,' 

1 0.2.4.declarçãç de Jriondadé pára licitarTou dprifrafar com, a Administração 

Pública. 	 - 

& 

10.2.5. O valor da multá, aplic?da após o regulár processo adminitrptivo, será * 
- -dësconaqo e- pagarnnto' eventúaln&ite devidos pelo- Tribtinl à 

adjudicatária7 6u cobrado judicial'me'ntë por mero da Procürádoriá do Estado-. 

10.2.6. Atsançõés prévsâs nas ali hegsa', "c"e ffd" do su6ifért IX» p&dero.ser  -ç 
al içadas, cumtjlatk'amente, àpn'a de tultd. 	- 

- 	 4 	 - 

10.2.7. As penal rdàdesprdvistà& nas alíneas "c" -é "d" Øo ubitem IX, 1 também 

podérão ser apliadas à.. adjudipatáriá ou ao\iFcifnte, confórme o caso, que 

tenha s,oMdo cohdehação defipitiva por' frãudr recolhimento de tributo, 

  

7 
Bldco Des. António de Arruda --Av, HistoriadorRubens de Mendonça, S/N -Praça dBandeiras 

CEP.,) 78Ô49,926 - Çtiiabá - MT - Tel.: (65) 3617-3747 
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praticarem atq ilícito visando a 	as objetivos da licitaçãd oü 

demon'strai não possuiif idoneidade para cntatar cbma Administração. — 

10.2.&Se,a contratada ,não proced& ao rec6ihimbntb 'da multa no prazo 'de 

\ 	(cinco) .di 	úteis contado da intinffiçãõ pôr par do,  TJ/MTç o rqspectivo- 

vaJorserá encaminhado pàa'exedução pela Roóurdoria Etduaí. 
• .• i- 	 4 

10,2.9..Do ato que aplicar pénal
4

idade caera recurso, no, prao de O&(cincoldias 

útpis a' cohtar da ciênci d? intim'çâo, j podendo a Administração 

reconsiderar ou não sua décião ou tieúe prazo eiicafflinhá-lodeyidamente 
" 

inormado para a apre'ci?o'e dedisão supesior, dentrá do mesmo
'3 
 prazo. 

11 DAS ÕBRIGAÇÕES DO,ORNECEDOt E ORciÃOGERENCIADOR 
11.1 S,âo obrigaçõe&dç'FORNECEDOR: 
11 1 1 Apresentar os materiais licitados embaladd's kdequadamente.  

f 	 ' 

11:1.2.gntregá bs materiais licitados' ao Departamento dê Material e Patrjrnônio 

deste- Tribunal ,de Justiça, mediante ag'éndamento'd.e dita e horáriô, dá 
/ 	' 	%' 	 , 	• 

modo,-si não dbasionàrtranstornos.nasatMd'ade sk  ,rotineiras. 

14.1.3: Os pedidos de trocda nu  'S e dê prórroga4âo de przo pcorrerão-mdiame 

áutotizaão d9 QdendoçdDespesa 

113.4. Comprovaj iegujaridáde fidal: Certidões Negativag OoINSS, FGT Feder, 

Estadual-, Municipal e Trabalhista. 

11'.I5,Cuhiprir ps, prazàs de entrega, sob pena Øe' aplicação de' ançôe 
1 	 • 	 - 

administrativas. 
ii -4 
	

/ 	 '• 

11.2. Sâóobiaçõescto-ÕltGÃO GERÈNÓIADSR:  
11.2.1. Solicitar empenho fazendocônst?rn dçiàfiç'o-0o ifen),çlo material; 

'1'1.2.2.'Recebere cônfêrirdsmateriâislicitaç1osIad,quiridÓs; 
11.2.3:0 documentà fikal d'ever,edtar,deviáménté atestado e.,insíruído comas 

certidões fiscài 
11.2.4;  Issbo'nibuizariocal-para r'ecebihn'to e àHarda, cjos-produtos; 
11.2.5.E?etuar o pagamento em ate3O"(trinta) dias após oJ- debimerflo definitivo, 

11 2 6 Comutkicar a emprésa obi-e possives' irregul,aridades observadaa na 
intrega dos màteriaipara imediata correção;  

11.2.7. Fiscalizar p'cumprimento das o&iações contratuais pelà córítratda, 

:12. REVÊM E CANCELAMENTO, 	 '- 

1'2.1. 	AÁdministràçkréplizarpesquida 'd'e Mercado periodicamente, em 
intervalos, nâõ superiores a18O"(cSnto' e Õiténta)jJa a fim -de verificr a 
vanfajósdadp dos preços registrados nesta Ata. 	- 	 . 

e, 	• 	 4,  

Bloca Dep. Auit4riio de Arrcida -,Av. Historiador Riseris  de' Mendonça,' 51W - Praça das'Bandeiras 
78049-925- Cúiabé - Mi - Tel.: (65»361-73747  
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 052/2019 - CIA. 0026569-94.2019.8;11.0000 
12.2. 	Os preços registtadps poderão set rev'ist9s igrin decorrência de 
eventual redçição 'do pMços'praticados nó mercado bude !atq' que eleve o 
custá do Õbjeto rdgiíçado, cabendo àAdins&ãção p1omovér as nêgdciaçâes 
junto ao(s) fornecedQr(es)? , 	• 

12.'3. 	Quando &prêço ieistradd torhaç-s(superior'ao preço praticado no 
Amprcao p'or motivo supêtverilnte, d . Administração convocará o() 
for,neceddr(es) pàrã negôciar(e'm) .redução dos preços aos yaldres prati'cados 
pelo mercado.'  

12.4. 	O fornecedor que não aceitar rèdqzi'U preço, ao valor pratieaØo 
pelo mçicadd será' libërado dó compromíssô'assumido, sem, aplicaço 4e 

- penalidade.  

.12:4.1. 'A t'rdem de clasWicação  dos fornece'dor'es que aceitarem' 
reduzir seus preços aos valores de mercadd observará 'à classificação, 
originál. 	 - 

12.5. 	Quahdo à preço de.\ ,r7iercado 'torjiar-se superior aos'preço; 
registrados e o fornecedor nãopuddr tumèrir  o' comprdmissQ,, o órgão 
gerênciador poderá:" 	 . 

	

\ 	1' 
12:5.1. 	liberár- o fornec&dor dó, áomp*rgmiss6' Aasumido,  caso a 

	

'-A 	 - 	 '-A' 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento e sem aplicação 
- 

	

	da peçalidade sé, confirmada a.veraçidde,dqsmotKIb'e com,oro''arÇtS 
afresentados; e 

conv oca 'r os dernáis for,necêdôes paia 'àse9útar igual 
• pPortúnidade Üe negppi'ação. 	 A 

12.6. 	Não havendo êxito nas npgociações, o' órgão gerenciador deverá 
proceder revogação' desta ata de registro de preços, àdptandb a medidas 

	

- 	- cabíveis p'ara obtenção,da córitratação Imál§ vantajosa. 	- 
¶ 

12.7: 	'O registro d9'frnedor será cancelado quand 	, - 
• , 	'A 	

,ç 

- 	12.7.1. 'dèscumrYrir ascoodiçes da ata ,de-.registro ç1epreços; 	- 
-' 	 - 	 L 	 , 	 ' 	

1 

12.7.2 	'não retirar a 	 m nota de emenho ou irïstrüento 'équivalônte no, 
• 1 prazo, 'etbelecidô pêl@ Administraçãà,sêm-  justificativa aceitável - 

-N 

12,7.p. 	nãç aceitar reduzir q. seu preço registFadó, na hipótese deste 
Storr)-arsuperioâqddles pfrãticados no'rnercado;- ou 

1J4. 	sofrer' sanção administrativà"cújo efeito t'orne-o-proibido d9 

	

- 	celebrar contrato' administrativo, alcançando' o çrgão gerenciador e 
6rgo(s)participnte(s)1 	J . 

12.8. 	O' cancélámento •d& registros nas hipótSéh previstas nqs,.•jtets 
12.71-,12.7.2 e 12.7.4 serà4o'rmalizado pó -de'áchã do '4rgo ge?enciador, 
assegurado o co'ntraditórlo da ,ampla d'efõ'sa.- 

A' 

1 	 11 	 1 

Blóco Des. António de ArruØa'- A'v Historiador Rubens de MehdnçaSfN',- Praça das Bandeiras 
- ÇEP.: lBO49-92fr. Cuiabá - MT- TeL (65) á617-3747 	 ,« 
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AT DE REGISTRO PREÇOS N.'052/2019'- CIAJ002569-94.2019.8.110000 
12.9. 	0- cancelamento de' registro de 'preços poderá ,ocór?ercpor fato 
superventente, dêcor$'nte' dó'caso fortuíto'ouiorça maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente com rãvados e jystificados ',. 

t2.9.1z 	por razão de interesse púbTidbvou 
1. 

12.92 à pedido do tornéc,éddr:, 

13. dOFp1ÇÕES GERAIS 	, 
	 -7' 

tal. 	ÁS \cÕnições'gerais 'dO forhepimedfo,-tais cama os prazos para- 
entrega 

ara

enfregá e recebimento do objeto, as orígaões -da 'Administraçãô e do-
fornecedor rgistrado pena,Iidades edefnais bondiç'õés do pjiJsté' encontran- 

'- 	sedefihidosndTerrnó de.eferènciè, ANEXO:AEDl1L. 

42. 	-.È ved'adoefetijàr aà4scimos nos quantitativd fixados"nésta ata. dê 
reg istFb de preços, Inclusive o acréscimo de,u'e1rat o, 1.0  do açt.M5 da Lei rio 
8.666I931 nostermosdo art 1,-i° do, Decreto n° 72/-l3. 

- 	13:3. 	Nõ'casô.deadjudiqação por prçogIobd'egcupç de itens, só será 

- 	admitida a contràtaç,âo do itens nas seguintes hipóteses. 

13.3.ttontrijação da 'itotàIidad 	dos itens'de 'gí'upá,' respéitadas as 
projDorçôes dá quanjtaivps, definidôs dp' 'certame; bLi 

13.3.2. contratação de' item ioIadô para o,qual .0 preço unitário adjudicado ao 
vencedor ,seja' o rti&çior preço válidq ofertadÕ Øarâ o mesmo- item na 
fase derarices 	 - 

13.4. 	Àata de reaIizàçodasessão pública do prpgâo, contendQ a relação 
'dos licitaites que aceitarem citar às be,n ou serviços 6&rfl preços guãis ao do 

"licitante'v,enced'ordo t'ertame, será anexada a esta Ata dó Rgi'str9 dà Preços,, 
nosermos do'art 11, §4R do Decreto ,n..7892, de 2014 	/ 

As correspondências expedidà,s 'pelas, partbssiatádas dpvetão 
men.ciona o número, deFe instru lento e, p assunto específico da 
correspondência.- 

13.6.. 

brresoRdência 

13.6.. 	"As cârnunicções féitas, k órgã'o gerenciadr- 'de''erã9 ser 

endereçadqs.ao  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOYESTAO DE.MATQ GROSSO - 

DEPARTAMENTO ADMINIStRATIVÔ-DIVISXO DE COMPRAS - ANEXO,',  
ADMINÍSTRATIVO DEEMBÀRGADOR AITÓNIO -DE ARUDA - AV. 
HISTORIADQR RUBENS DEMENDONÇA S/N —cCUIABA - - CEP 78049- 
926.''y 	 -} 

( 	) 

13.7.', Eventuais mUdan'ç 	de e 	,  	dos 
'fornecedores cjeverãd ser dõmunicadas pdrescrito ao órgão- getenciador: 

k 	138.' 	Todo instrumento 'de ptociraçâo 4e,étá constar firma, reéorihèci'da 
do m?ndanté,  nos` termos, do atigo 654, arágrafo' '21  •do Código CMI' 

Brasileirp 

Bloco Des.,—Antônio derruda - Av. Historiador Rubens de Mendqnça, S/N; PraÇaÇdís Bandeiras 
CEP.: 78049-926 -Culabá - Nit— Tel.:  (65) 3617-3747-. 	'. 
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13.9. 	"0 fornebed,or obrig-S ,a rríanter $1 compátiiLidàde com as, 
obriga'çs por, ele assumida, com todas- as condiçõS dhabiIitaço e- , 
quàhficaç'ão exijida5,  na licitação e a cumr fielmente as Cláusulas ora 
aveçdsbám como cánf as normas previstas natei n, 8.656/93 elegislqção. 
complementa 'r', 	a' vigêpcia désta Ata de Re'isfrq de Preçôd. 

4 
r 

o 

,13.10.Os caos omissos qyenâo\ultrapasserna ôompetênc-doÊiscal'da 	•1 

ARP serão reolvØos em reunióes formais reálizadas entre o .Fiscal, o 
Fornêtedbr oU seu-  'procurad'or e a quem interessar,, 1av!andose w,fináil d» ,  
reuniÀà ata circunstàriciada asinadã por tqdo.,os pte'senfes qúe' deérá ser 
juntada aos autob e encaminhada para a Ciência do OrdenadoçØe Despesas 

-14.bA P1JLICAÇÂO' 
14.1. 6 Extrato :desta Ata será pdbliõacfo no Diário Ofiial do Estado de 

Mato,rossá, cohfor$ diposto no-artigo di, parágràfo único, da Le i rí: 
8:e66/193,Ç divulgada, no site-do TJMT»'  

r. b 

• r 	
'' 	

J 

15.DOFOO' 	 2 
-15.1.lica eleito o Foro da Comarca de Cuipbã, Estado de Mató (Srosso, 

'para dirimir quaisquer conoversias -oriundas dete instrumgnto, 
rdnuhciando-e'ualqyér outro 

4 

,E assim, - para firmez? •e validade- do pactuado, -a pesep 
Preços de, Contrato-.foi,'lavrad 	rn dua (Øuas)vi'qs  dó 	' ig 
lido ,e achado em orderA ai 	 contraentës e 

Cuiabá 

At de Registrp de 
teor, úe, depois de' 

d uâs testerhunhas.  
1, 

15 de, abril, de 2019. 

4 

1 

BIocoDes António dê Arhjda— Av. Historiador' Rubens aè Mendon'ca S/N - Praça das Bandeiras 
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/ 
'½ 
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ATA DE REGISTRe PREÇOS'N. 02f2019 —CIA. 0026569-94.2019r.8.1i.0000 
TERMO DE'GARANTIA  

• '-. 

A empresa FlDELlT'ÇAUTcTCENT 	EIRELI, pessoaiürí4icà es4belcida' np ndereçç 
Av.. Dantq -MartinsØé Oliveira, n'-2d25, Bosque dã Sade2 Çjdde: CujábágvtT ÇEP: 
78.050-t85, inscrita no CNPJ/MfZ sob' R  número 18.868410/060109, d6rayante 
denominada sihipiesmpnle Fornecedor, neste ato reçesenta'da 'or. THIAGO AUGUSTO 
SANCHES DALtRd D CRVALHOr portador--da barteira dQ ldenidade n.,9  11091889,,e 
do CPF n° 690.183.161,72.resolve flrmaro pr&õe'nte Termo de Qarhtia tponfçrm 	' 
estipulado no Termo, de Referêrçj n L1/201  9-DbÉ/DMP, 	 Pregão Eletrônico 
r 7/2019 -ClA 0001873-91 2019 11 0000 e seus anexos aceit?tffio as regrasi condições e 
dbrigações constantes deste -Termo de Garantia, do Termo 8e Refeència n 01/2019-' 
DÔE7bFv1IP, doEd(taI dq'Rregão Eí4trônico n. '07/2019 'é da Ala de R&gÍsro de Prçço 
052/2019 com furøaiinto na Lei 8666/93 c/Vart 50 e parágrafo união da Lei 8078/0 
(Código de Defesa" do Certumidor) 	ndo como beneficiário o PODER 
.JLWICIARIcYtrRIBUNAL DE ,JUSTIQA CNPJ N 03\535606/Q001'-lO com sede no Palácio 
da ,Jçfstiça, Cenfr&PphtiÔ.AdrninistratiVP na cidadecÇeCuab/MT.- N .  
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Deverá presentar prazo de' validade de acordo com a normas legaisestabeléqFda 

para o produto -porem ém tiavndo 9j,écessidade de gubslituiçào em 4virtúde de- não 

apreseritar2ondições- t uso, apesar de, a Qqlidàdd .estaÉ bdequad, o" licitante 

dp certaiie terá o pfazQ e 10(déz)diè paa toca dêse:p(duto, sob ïàna 

dê qplicaçãõ de multaí moratoçia no percerítual de 2% (dois porcento) ao-dia sobre o 

valor do bert de consumo não-recolhido até q limite de '20%1vine por cento). 
' 

2. O prazo .dé validade -doê produtQ --de\eçá ser Venticado, ffo recebimento,, 

Ôbrigàtorianehte com praô de validade mínimo de seis mee co4ta0os d data da 

:ent 	 -. 	 ?- 

-3. Agarántia dos. 
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