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Tribupal de Jutiçp doEstado dÇviat'o Grosso 
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ATA PE REGISTRO PREÇOS b4 056/2019 -,' CI'A.0026617-53.2019.8.11.0000 

MA DE REGISTRO DÉPREÓOS 
TRIBUNAL pÉ JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

'ATA DE,EGIS'FRO RE PREÇOS N. 05612'Õ19 

.1 

0 ESTADO, frDE MATO GROSO 4  por int'4ermédio do PODER 
JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CNP h,. 03.535606/0001-10 com recursos 
próprios (Fonte 100)(  ou do FUNQO DE APOIO AO JUDICIARIO/F,UNAJURI,. 
CNPJ sob' o rY° 01.872837/0001-93 (Fonte 240), sediado, no Pálácio .da Justiça, 
Cent'rct Político Administ'rattyo, em Ciabá/MT, CEP 78.049r926, ,sediaddS no Centrb 
Político Adrninistratiüo em Cui6á-MT, CEP 78.049-926, desta capital, neste ato 
"répresentado pelp 'Presklerjte de,ste, Sodalicio, Exmd. Sr. besemargádôr,cARLos 
ALBERTO ALVES DA RocHA; 'BrasilSiro, Casado, portadoç 'da Carteira de 
ldehtidade n. 7 .88.085-1 -SSPíSP 'e do ICPF sobo n: 012075878-42, doraÇ'ante 
enominado ÓRGÃO' GERENCIADO, e' dê Ôutro Jado 	COMERCIAL D 

ALIMENTOS DIANA'-'EIRELI -gPP., ipsáritnoÇNPJ sob h. 23.592l.6871000.1-11, \ 
e Ir)sdriâo Est'duaI n. 28Ã14'573-4, com sedã na Rua Maboel pias dePinho; n.' 
621, BairFo Centro, Ponta Porã/MS, CEP. 79904-49, considerando o juIarpento 
'do' Pregão.. Eletrâpicá n. 07,/019'(CIA O0018731.201.811.0000), RESOLVEM 
régidar os preço daeFnØresa indicada e'tivalifiàada nesta ATA, de acordo corri a 
cIãssifip'aão por ela àlcnçda e na quhtidade cotada, 'atendendo as- cohdições 
previstas no Edital do Pregão Eíetrônico n 07/2019 bem como no Termo de 
Referência n 01/2019-DCE/DMP Qjeitando-se as partes as normas cori'gfnes na 
Lei n° 8:6.66)1993,. no Decreto 	7.892/201'3 e Decr,eto 048812019, e em' 
conformidàde com as disposições a seguir: 

DO OBJETO 	 "4  

	

1.1. 	À presente Ata têm po,r'objeto o' regido dé preços para' futura e 
eventualk cÓntrtiçâo de' pessoa jurídica capacitada para o fornecipiento-'de 
materiais 'de consumo, 'diveros: 'CHÁ' -IVITÈÇ conforme condiçôe'é e 
especificaçõëà constantes do 'Anex'o) do Termo de Referência n. 01/201-, 

-I DC/DrMP.  

2. 	DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES'E QUANTITATIVOS.,  

	

21.- 	.'Empresa venqedor: 	 - 	- 4 

'e 

'Empresa: COMERCIAL DEALIMENTOS' DIANA '- EIRELI- ,EPPJ 
CNPJ: -23,53.687/ÓÜO1-1 1 	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.414.573-4 r 
Endereço: Rua M?ríoel  Dias de Pihlio, n. 621,'BairroQentro 
Cidade: Ponta Po(ã/M 	CEP: 79.904-Ã9 ' 
Telefone: (67) 3'31 -2687 	 - 
E-MAIL: comerciaIdianapp@maiIfcom  S' 	 . 

Nomê do Repleséntante Legál: ÇRIPIM..BEN[TEZ DIANA 
Carteirá de Identidade: 001.5761a8 Orgão... E*pedidor: 'SEJ'USP/MS 
CPE Õ20.158.261,96  

'1 

/ 
COMERCIALbE'LIMENTO 1IAN 'ELiEPP 

Inscriçãd Estadual :1'8.' 	73-4 
W13123.593.-'  

Sua Manoel,Dias de Pnho .21 Centro, 
CEP 7990449  Pont. Porá/MS 

4/ 
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Tribunal de,Yus4içaj do Estadd1eMafp Grosso 
Coorenadoria Adminktraiva 

bepaçtame fito Adminjstrativo —erência Seàriàl deticitação 

Tribunal de Ju'stiça 	 - 	 -, . 
	 . 	

TIefoe: (65)3617-3747 

JATO EROSO 	 - 	 e-mail: Iicitacao@,tjmt.jusbr.  

ATA DE REGISTRO PREÇOS N.056/2019 - CIA*. 0026617-53~2019i8.11%0o 00- 
2.2. 	O preço rçistrad9, a especificações Øo ojéto, a quahtidad 

- fornebedor(es) e as demais çondõesofertdas na proposta(s)ãoas que 
seguëm:  

,. 	-.... 	

• 
1IBUNAÇPÇJUSTIÇA,  

ri 	1r 	 4' 

CÓMERCIAL)E AUMENTOS DIANA: EIRELI 4EPP 

ITEM $ " 	DESCR(ÇAÔ Q9AIT 
yator 

UnIfáçlo 
R$-'- 

Valor 
Totql 

'J RV 

• 

EXCLUSIVO 	PARA 	.MWE?P 
Chá mate tostado, 4 granel, caba com 250 
gYamas. Prazo dVvalidade minirn 	06 (seis) 
hiesés,, da 	data 	de 	bntrega. 	Maràas 	de, 
referencia: Lqâo, Missão! Real. 	

. 
4 

MARCA: GLOBO; 
 

* 	 4. 

7000 

, 

R$2,82 

1.) 

R$ 19'74Q00 

4 

4 	 - 	 - 	
¼ 

3.1;O órgãoerenciador será o tRÍBtJNIALpE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MÃtO GROSSO'. 

- I 	 ! 

.4. ',PA ADESÃO À ATA DE aEGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro e preços, durante sua vplidaqe, p.oderáserútilia'dapo( 
órgão ou entidade da adminisfçãp pública 'Estadual,4 Municipal ou Distrifal 
que não tenha participado do certame, lidittó)o, mediante anuênàia do 

órgãô ádrenciadpr, deéde quo devidmne justifidada ?' vantagem e 
respeitadas, no que couber,, as cqndições e as regras estabelecidas na Lei 

- n° 8.666e 1g93,e no Dècrptoifl.89& de 2Q13'e 9488/2018'. 

4:1.1. A manifestação do órgão gërecidor de que 'trata o stjbitém 
anterior, salvo-para adesões feitas por órgãos du -entidades de outras 
eêfèr4as féderativas, fica 'condicionada & realização de estudo, peloé 
orgãos e pelas entidades que não participaram do reistro-4e preçõs, 
que demonstre o ganho de-eftciênci 'ki viabilidade e a ecoriomibidade 
para a' administração publica da utilização da ata de re'gistro dê preços, 
cpnforire estabèléáido em ao do'S1ecrfáio de Qetãodç Ministério 
dó Planejamento, qesõnvolvimehto e Gesto 	

. 

4.'Cáberá ao fornecedor beríeficiádo da Ata de- Règistro de Preço; 
observàdas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do tornecimento -désde que este fórneãimento não prejqdique as 
dbrigações anteriormente assumidas cçrrí b órgãd gerençiador eórgos 
$diàipante. 	• 

.4' 
14. 	 9- 

3.' . DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

Ti/MT 

Eis.________ 

Bloco DesÃntónio de Arrudá - AV. Histbríador^berís de Mendonça, S/N - Praça das4' Bandeiras 	 - 
- 	- 	

C.: 780497926 -cuiabá -t-1T -TeN(6) 	 'COMERCIA E' 	TQS DIANA EI?UEPP 
- 	 Ins $ ;sta, 	8414.i3-4 

.687,.i1.1i - 

-guaManoel Dias de Pinho 62 Centro 
- 	

' CEP 79904-499 Ponta Porã/)48 

é 



, 

v 

'T4bUhadé JutiCa do'Êstado'áMdto Grosso 
• toorderiadorieAdmipistraciyá 

?Depaftannto Administrativo -Gerência Setorial deLicitação 
Telefone: (6J3617-374 

t-rnail: lícitacao@tjmt.jus.br  

TJ/MT ' 

FIS.03  .TriDunl de i.ustiça 	-' 
MAT€ cRossq r 

AJA DE REGISTRO PREÇOS N. 056/2019 CIA. 0026617-532019.8.11.0000 ' 
4.3. As aquisições ou, contrâtçõS adiciorais, a que sé refere este item mão 

poderão,  exceder, por órgão Ou' entidade, a 'c)hquit .por cento. d6 
- quantitativos do§ itens dó instrumento :convocatório eràgistrad'&na ata de 

egistro deprèçàs.para o órgão grenciWdoí,é 6?ãos páflicipaptes.' 	í 

4.4. As adesõ' à ata de registro -de -prços $0 limitadas, ria totalidade, p0'  
obro, do quan&ãtivb êl@'cada item regigrdo na ata d registro de preços'.

para b órgão erenciador e-  órgãos participantes, independente- do ni[jpié'ro 
de órgãos nãO participantS.que !Vefltualmehte aderirem. 

4.4.1. T-ratando-se de item exóIüsivoára micróphiprêsas e'emresasê 
• pequertó,  porte o'r9ão gerenciador somente autorizará à a'd'esão caso 

o valor da contratação prètndída pelb,aderente, soniado;aop valores 
daq coratações já prevista-para b 4rgãogerenciaddr eparticiØentes 
oujá'destinadaà,à aderentes anteriores, não vltràass.e b limite de R$ 

• 8.000,00 (oitenta'milreais) Abãrdãó 7CU n0297I201 1k -. P). 
• '•• 	• 	 - 	 / 	,t•.- 

4. Ao órgão não participante que aderir à ata competem, os, atos rqlati'os• 
cobrançado,cumpMm'nto pêlo fornecedordas obrigações áontrâtúalménte 
assurfiida&ç a'aplicaçâo, opserváda. aainpla defesaetÔ'ontraditóçid dé 
eventuais penalidades  decorrentes dp' descumprimentó de 'cláusuIa 

• contratuais, em relação as £suas próprÍàs contrptaõe, informando, as 
o'corrêdcias ao árgão gerenàiador1 	- 

	

.• 	 - ,,1 

4.6. Aps a autorização do óçgãogerenciador, o órgão não participante deverá 
etetiva corjrataô solititada ernaté noventa dias;, oberado•Dpraio de 

- validade da Ata- de Registro dePreçós. 

	

4.6.. Çaber 	ao órgão geencidor ,a'utorizàr 	exc9pioriaÍ è 
jutificadém ente' a prorrogação do prazo para efet(vaão bá 
contratàçãô, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo órgão nãb pàrticiparite. 	 . 

-5. VAlJDADE'DAATA 	
, J 

5.1. 	A Validado-da Ata dé Reõistro de Peçôs será de i2nees', a-partir 
d6da assinatura, não podeddo ser proritgadà. 	- 

	

- 	/ 	 5 	 •• 	-' 

0 , 

6.. MODO DE REÇEBIMENT0/ACEIiE  
6.1 Os materiais seção aQaliados cdm o escopo de vet1ficar sua cçnfoçmidade 

•quano àiquantidâc?es e qualidades descritas rio presenteTpççi&de Referência 
6. Os maferiais serão recebidõs, confàrrneos artigos' 3' à 76 d̂' Lei h. 8.666/9'3, 

da sqguinte forma: 	 / • 
v6.2.1., PROVI SQR IAM ÊNTE, no ato da eritregá dCotjetoÇaraefófto de *osterio? 

verificação dd conformidáde, dd produto  com as èsØeàifica'çôes constantes 
do Te'rmo de Referência;  

.6.2.2. ÔEFIpJITIVAMENJE, após a verificaç'ã'oda 1 qifalidáde e quaritidad&,ekigid 

Bloco Des. António de Arruda - Av. HistoriaÇor Rubens'de í-lendonça/S/N Praça das Bandeíras 
/ 	.CEP. :!7O49.926 .-'Çülabá - MT r Tel.: (65) 3617-3747 	C6MERCIAL DE ÂLtM 	o 1 NAEIREL - 	 .- 	 - Inschção Esta' I:p%.4f4.5734 

	

ÇNPJ23.6.,  .' 7IOOO'1-i'- 	-' 
Rua Mnoel Dias dè P. no $21 Centro 

• - 	 • 	 CEP 7990449 	-ria PorAIMS' 
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Tribunal'dq Jústiça dp fstad'o dg1Mato, Grõsso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo Gerêncja Setdrial de Liçitação 
Telefone: (6553617-374  

- 	 e-rnaiI:.,riéitàcaotjmt.jus.br  

 

J/MT 

 

TribuaI dé Jutiça 

-. 	 MATO GROSSO 

Fis. 

  

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 056/2019 - CIA. 0026617-53.2019.8.1.0000 
• neste Termo de Referêhci, em até 05 (cinco) . dias úteis jpbs á reà*iménto, 

provis&)o,,mqdiante atet ja potaiiscát 	 ' 
- 6.3. Proceder a recursa e devolução, no todo ou em parte, o produtos que não 

apreenfarem condições. de serem utilizados/qorisumidos (prazo de validade 
Vencido, Dresínça de corpos 'êstranhos), em como decidir, sobre a 
conveniência de enviar a amostra desf&' produto para' análie em órgão 
ofictaImehtcredenõiado jbnto a ANVISA,\  tujo val& correra a custa do 
foTnecedor,,art. 75 da-Ld;8.Q66/93. 

T MQDO DE PAGANlENTQ 
7.1.0 págariiento será 'efetuado SOMEN'TE,ap4s a- verifidaãó de conformidade 

e o reóebinjehd dos materiais pelo fiscal e'fllo. Departamento de, Material :e 
Patrimônio. 	

1 

7.7 	No'hio,mónt&Øa entrega, os materiais deverão estar acompanhados ca Nçta 
Fiscal de Venqá bem como das  'Certidões 'de'TEGTS, INSS' ë Certidões 
Negativas de Débitos: Fedêral, Estadual, Municipal' e Trabalhista, dentro do 
prazo de validade O documento lfiscal deverá conter as especificações dos 
objetos entregues, inclusive a marca do material 

7.3. As,empresas- ci&Estad dê Mato Gràsso que' não tiverem cadastradap -as 
Nótas. Fiscais- eíefrônicasdeérãQ aprë,eptar- bomprdyanted' Nota ,Fiscàl de 

,"vendas para ÓrgãRúblico. 	- 
71.4. , Apresentadaa Nota Fiscal deAlenøa,aberá ao Fiscal da Ata de Registro de 

Preço atéètá-la, nõs't&mos db'Øreserite drrn'o da Referência, eytcaminhando-a 
ao departamento responsável pejo pàgãmentd. 

• 7.5. 	Nas Bquiiõés de materiais, com .-,valor dá nota fiscal supërjor a -R$ 
6000000 (Oitenta mil) reais, o recebimento deverá-ocorrer junto,  com a 
CoMjssã6Permanenfe,de Reáehmento de Materiàl, designada pela portaria n. 
2471201`6 C. ADM,e o atesto na nota fiscal é,q'onjunto:*cãl e-membros da 
comissão. 

7.6. 	Efetiiar o 5agamehto em .até 30 (trinta) dias aós' o 'recebim9nto definitivd 
conformpdispostono artigos, 50, § r, ou49, XIV, "a" da Lei 8.666/93. 

7.7_ Para cada pagamento 'deverá ser maõlida  as condições'de habilItção 
prvita-no Editar  

7.8. 	bóorterjdô atraso no $amènto, e desde que pará..taLnão tet(ha  concorrido 
de algqma'fbrma. á Fornecedor, haverá-  -incidência -dê atualização máqetária 
sobre o1valbr deVidq pela variaçâb acurnuladá dõ (ndice Nacional de Preços ao 
Cdnsümidor Ahi'pló' - IPCA7I13GE, -ocbrridrentre a ,data final prêvista para o 
pagaàierito e da sua efetiva rêlizçãb. 

4' 	
1 

8. FISCALIZAÇÃO 	- 	 1 	 -, 
8.tAtuará como fical d Ata de Registro de í5reços o §prvidor J'oilsoçi Gonçalo de 

Amçrim,mat?íbula 6200 e como fíéàal subtitutap servidora Elite'Anunciatodo- 
;Nascimento, matr(culà 6779. 

BIoco'Des:.Antóniode Arruda - Mi. Ilistoriaddr Rubens' de Mendonça, S/" Praça,ds Bandeiras 
1 	 - CEP.: 78049926 - Cuiabá - MT - Te!.: (65) 361737k7 	-COERCL q 	1 ETOS ÜlAÍuEELl 

Inscri.. a112&414.S7 

Ruà Uinçel Dias de Pinho. 621 Centro 
CEP 79904-499 Ponta Pra/MS 
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Tribunal-de Jus~[ça`dÓ Estadb de MatGrossp 
Coordenadoria Administrativa 

Dçpartamento Administrativo — Gerência Setorial de Licitaço 
Teléfone: (65)3617-3747 

e-mal]: iicitacao)tjhit.jus.br  

TJ/MT- 

 

 

- tribunal de Justiçá' 
MATO GROSSO 

   

    

-ATA DE REGISTRO PREÇOS M. 056/019- CIA. 00266i7-53;2019.8.11.0000 
9. CONDIÇÕES QE VADADE E pARAN1IÁ. 	

- 

-.1 peverá apresentar pjáo de Validade d, !cordo com as normas iegái 
4, 

estabelecida paçag produto,, porém, emi havendo a necessidade dê subtitúição 
4' 	.{ 	- 	 • 	 3' 	4. 

em virtàde de dão apresentar condições de,bso,lapesar de a validade estar 

'adeq\ada, o licitante vèncedór do céÊtame terá o prazode 1Q (dz) dias-para 
troca desse proditâ, 'sob ,peria de aplicaão de muita morat6ria fio percentual 

de 2% (dois por cento) ao dia%ore o-vlórdp bem decoflsumoMão tëcqlhido ." 

até'o'limite de- 0°/ vinte por q'eqto5. 	 ,. 

•? O prazo, -devalidade doS 'pçb duos deverá ser veçifi bado nó, reebimento: 

obrig'atoriimenté, tom pçaZp de validade rnlnim&de seis meses, 'corfldÕs da 

Øatada éntrega. 	. 	. 

9.3Áôarntidos produtos - será observado o 6tflgodé Defesa do-Consunid"or. 

'4 

'4, 

• 10.. DAS PENALIDAD 	-. 	
. 

10.1; Nôs'termo% do art 28 dó Decreto n°5.450/2005, fiará imp.edi'do de licitar e. 

contratar com á União, \Esados, DistritoFedera[ ou 14 Municí[os e ou nos 

sistema&decads&amento de (orçcedbreS.que sêrefer'e.o art 28, Øarárafo' 
4 	

• 	1. 
único do Deeretõ n° 5 450/2005 pelb prazo de até &(cirico) anos, sem prejuízos 

das multas previstas neste, Edital e, das demais pena2qdelegais, a iicitànte 	-' 

que: 

10.11.'Não á'sáirjar a- Atá dQ Registro:de çeçpé, qüano convocada dentro do 

prazo de Validade çte sua,poposta; - 	
4, 

10A..-No retirar a nota de empenhõ, qqand convocada denro do. pÊazd de 

¼ 	 vigênçiàda Ata; 

10.1..Ap'resentar doeu rnehtaçã6Jalsã  
10.1.4. Deixar de aprée?itar documentosexigido para b certame; 

110.1 .5:'Rqtardar, falhar'õu fraudr a execução da obrig'çãó assurfiida; 

ci 

	86 

solicitado. 

'1 0.2. 

4. 	 -4 
1p.1.6. Não mantiver a propostaç 	

4 

10. 1.7 ComiSortar-se de'rhodo inidôneo pu cometer fraudé fisàal. - 

310 1 8 Não comprovar regularidade fisc@l Certidões Neativas\do INS'S FGtS, 

Fedecal, Étadual 	unicipal,e ibàlI1istaJt4odas á vezes que for 
4 

	

10.2. Com  fulcro no artigo, 28 dp Dcreto,n 
£ 

5450/200,5 e nos artigos 	e-87 da '- 

Lei' n. 8.666/93, a adjudidIá'ria fi'c&á sujeita, no caSo, de atraso injusfifídado, 

sob o órivo 	Adrn)iiistraão, à inexécUção foral ou r5ardiaL'da' origa*ãb; em 

Bloco DØs. Antônio de Arruda - Av. HStorlador Rubéns de Mendohça, S/N -Praça das Bandeiras 
- 	,-: 	 CEP.78049-926 —Çu1ab - MT- Tl.: (65) 36173747 	

' 	COMÈRIAL E ÂLIMEN5D 1   EIRELiEPP 
Insdião,Esd4J-l4.573-4 

CNPJ 234593.7/OOQ1.1l 
¼aMânoelasdePfto 621 Centr 

3' 	
•. 

 

CEP 79904-49q Ponta PoràIMS 	- 

3' 

/ .4 

4- 

3' 

-4 

s 

4 
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TriUnai de-Justiça 
MATO GROSSO 

ATA DE REGISTROPREÇOS N. 056,2019 - CIA. 902661753.2919.8.112000Ó 
piejuízo dás responsbi1id.àdês civil è tdminal,, asegurdá 	ptévia e ampla 

qdefesa;às se'guiriespenalidadês: 	- 	
1 

102.i1AdverSncia: belo' não curnptimento dpCIáÜsuJa Cqntratual, desde quê não 

interfira no ãndamento normal do serviço &J sua toficlus~ão e-não traga 

prejuízos èchèmicos e nciõnars'a este Órgo;- 

Tribunal dë itjstka cío.Èstado 8e M'dfo Grosso, 
Cóõrdenadoria Àdministra;iva 

Departamento Adiiinistrativo -r Gerocia Setorial de Licitação 

¼ 	 • 	 :Tefone (5)3617-3747 

-diail:'licitacao@flrnt.jus.br  

¼ 

10.:2: ultade  

10.2.1. 	O,%(rnéió por cento) sobre oNaior adjudicado, no caso de atraso 

injustificado.ara atendirnen?o4os pçazos e&tabelécid6's' pela Administração. 
- 

- paira. apresentaçãcde'docurnpntqs\oii. assinatura ê devolução da-Ata. Caso 

o atraso pàrá assinatura-e devqlyão da Ata seja- uperjor a lOÇdez) dias, e 

acritério, da Adçhinistrq'ç.ao, Øoderá cdnf'rgàrat inexecu?ão total eaobrigaçáo 

assumida,-sérn prejuízo"dajéscisão unilateral da avé'pça; 
1Ó.2.2/.2.k 	0.5°Â(meio por cento) sobre o'va16r constante da: nota de empenhar, 

no caso de atrasa injustificado' para ettrega'do objeto at4 o limite de 10% 

(dez porcento Após-20 vire dias, ,e a critério da Administração, poderá 
4H 

o'coçrer:a não-aceitação'-çlo objeto? deformaa 'configurar, nessa hipótese1 
/ 

inexecução parcial da oIbrigação,?ss,umiclá~ - 	
1 

10.2.2.5. 	'3% (três por cento) ao dia sobre o va[or do bem, no casq de atraso 

injustificado para substituição do bjeto que. apresentar defeitos de 

fabricação. durante o período de' §aranti limitada à incidêhôia de 10(dei? 
r' 

dias Após esse, prazo, e a critério da Administração, poderá configurar 
1- 	

- 

jnexeüçao parcial da obrigaçãp aspurriida; 

10.2.2.4. 	30% (trinta por dento) sobre õyalor.do  bem,*na hipótese, de atraso 
e 	 e 	 ' 

porperíodo superior ao,frevisto na alínea "b.3; 	/ 

10.í2:5. 	10%(dez.ôr'cen'tisqbrp õ valordotal adjudicado, n'ç caso de pão 

àcitar.manter o compromisd asitmido quahto -Õs preço egitredo, ou 

em,càscí de inexecução totJ da obrióaçj& assumida; 	• 

10.2:3. supensãoierfiporária dodireiJo d'e partíPipar,de licjtação'e' impe'dirfiepto de 

cõntratarcornpTribunaj,'pelo pr,azo deaté(dois)anbs 	¼ 

10:2.4. declaração de inidoneidade Øar'a1iitqr ou contrata,r,'cóm a Administráção 

Publica. 	' 	
e 

t0. 2. .Q v&r a multa, aplicada após a 'regular processo 'adrninistra,tio, será 

descontado, de agamento eventualmente 'd' evidos' pelo, Tribunal à 

adjudicatária ou cobradq.jidic1alrnçnfd por mo da Prourddria co',Estado. 

BiocoDes. António de Arruda —Av. Historiador Rúbens de Mendonça7SJN - Praça das andeiras 	 ,ff v 
- 	 cEp: /8049-926. Cuiabá - MT --Tei.: Ç65) 317j3747 	''CpPIERC 1 	 EPTOSD]AÂRELlEPP 

4 	 Inscil . 	. ujal: 28.414573-4 

1 	 - 	 CNPJ- -.- .8710001-11 
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- Rua K4anoe Dias dePin. .34- Centro 
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- 	 rCoorténádoriã Admihistrativa 

"DepadamêntoAdmnistrativo - Geêricia SetoriaLde Licitação 
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1' 	 
ATA DE REÇISTRO PREÇO N.'05612019 - CIA. 0926617-53.2019.8.ï1.0000 
10.2.6.As,sanõesçrevistàs nas alíneai 	" "a", c" e "d" do subitem IX. 1 poderãõser 

apIicadaà,t'umulatva'medte, pena-de multa-.

10r2.7.AS' penálidds previstas nas alíneas c"  e 	do subitem IX. '1 t.açnbm 

poderão ser aplicadas à açJjudièatári ou, ao licitante, cor)fçrme caso,  ,a»e 
tenha soridç condenaçãodefinitiva 'ppr fraudar tecolhime'nto dË tributos,  

/ 	 . 
praticarem ato ;ilicito visando, 	 ,d a frustrar, os objetivos a 'licitação' ou 

4 	 \ 	•' 
- 'demonstrar não possuír'idoneidade pará côntràtar com a Admifiistraão. 

10.2.8. Se a -contratada não proçeder'a o  recolhimento da multano ptaz&,de 5 

(cinco) dias"úteis,,  contado da inmaçâp po parte dó'TJ)FT or'éspactivo 

valor erágncamirMadd para execução peja Procuradoria EstaduaL 

10 19 Do atb que aplrçar a $qaliçiade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

teis,r a contar da ciência da ifltír)ibçãp, 'podendo a Adrhinistraço 

reconsiderar ounão' sua d'ecisão ou jiessØprazØ encaminhá-(à devidamente 

informado para a apréciçãoe decisão superior, dentro do mesmo prazo 
	-'4 

11. DÃS QRIGAÕES DO ÊORNECEDOR E'ÕRGÂO GERENCIADOR 
11.1- ão obrigaçõfl 4o  FORSÉÕEDO 

11.1.2.- Entregar os materiais' íiditados ao 'Départàmento de Mãtêriál, e:Patt&rôriio 

11.1.1. Apçeseritc os'matefiais licitados embalados adequadamente. 

deste Tributial de'. Justiça, rnedia'nte aendameríto de data e horário, de 

modo a,pão ocasionar transtornos nas atividâdes rotineiras 

11.1.3. 0§ pedidos de,tràca d -rYa?ca,e de pràrrogaçâo1derazo,ocçr'erão mediar  ?te 
aJtorização  do Ordnadorde Despesas: 	 i 

1.1À com' provar regularidade fiscal: Certidões Ng,tiVas do lNS, FGTS, Federal, 

Estadual; Municipal e Trabalhista 

11.1.5. Cum 'prk os prazo&. de entrega, sob 'pena de aplicao àe sbnções 

adrninitratias. 
4' 	 -\ 

11.2. São obriga"çôês d&ÓRGÃO GÉRENCIAIiØR( /  
11.2.t,Sõlicitarèmpenhdfa'ze'ndo ôonstãr-a descrição do itemdoniaterjal; 
11.2.2.,ecebere conferir d%materiais licitadosíadquiridoç 
11.2.3Õ document'd fiscal cieveráéstar;dévidaménte atestado e instruído com as 

certidões fisca9s; 
11 2 4 Disponibifizar local'pâ,ra rc,ebiinento e guarda dos praUutos, 
1 1,.2.5;Efetupr o pagampnto em até 3'O (trinta), dias após o rece)bimento definitivo; 
'1 t2.'ConTunica à empresa sobre' possíveis irregularidades observadaé na, 

'er5treda dos ffiaterai, pura imediata correção; ., 

yloco Qes. Ahtónio de Arruda - Av. Historiador Ruben de Mendonça,,SJN-- Praça dás/Bandeiras 
CEP.: 78Ô49t926 - Cuiabá 'MT 
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tribunal 4e Justíta 

MATO GROSSO 

ATA DE REGISTRO PREÇOS 9. '056/201t--gA; 0026617-53.2919S.11.0000 	- 

1112:7. Fiscalizar ocJínprimens daS obrigáções con'tratu'ais pela contratada 

12. RÇVISAO EQANCELAMEN-TO 

12.1. 	A Administraçâ'o realizara pesquisa de mercado periodicamente, em 
JntérvaIo's -não superiores A. 1Ó (cento e oitenta)- dias a fim 'de verificar a 
vantajosidadê dos prçs registrados riedtá Ata. 

. 

12.21 	Os prpços regitràdos poderão der revistos em déóorrência de 
eventual reduçd dos preços pratados rio mercado ou de fato que eleve o 
custo do objeto registrado, cabendo a AdmlnlstrÇão promover as negociações 

junWao(s').Jornecedor(eé).- 

'f23.' 	-Qunàa o ptéô'regifradô tornar-ke superior ao preç'o praticadõ no 
mercado pôr niotivo superveniente, a Apminiêtra'ção -convocará o(s), 
fbrnêdedor(es)pta negociar(9m5 a redução- dbs preços aos yaldres .raticadop 

'pélo-merdddo. 	 . .- 

12.4. 	Ófoenecedor 4ué 	oâtar rduzitseU preçd ao valor pr?ticado 
pelo 'mercado será liberado do 'compromisso assumido, sem aplicação dê 
pénalidade.  

12.4.1. . A ordemdetíássificação dos-fornecadóreà quê qcéiaren 
reduzir $'us preços aoè valores çlê mercado oSrvara a classif;caçâo 

11origílaI, 

12.5. 	Quando o preço -de mercado' tprnar:se: superior abs púeços 
registrados p o fornecedor rjão'4 puder ,cJmprir o compromisso' o orgão 

gerenador-poderá: 	., 

12.5.1. 	liberr 'p fçrnecedor. dó cóbiproáiiSsp assumièiq, caso.' a. 
-comunicação ocorra antes dbpedido ct&fôtneitrientô,e sem' aplicação-

da penadadése çodfirní-iadaa véacidadé dos motivos eôpmprovadtés 
apresentados;- e 

12.&2. édnvocar -os demais forrtécedores»iara assegurar igual 

' oportunidade de negociação. 	
/ 

12.6. < Não hendo StQ' nas nodj&es,, o órgão ãerênciador deverá 
proceder' à'revogação"desa ata dØ re1stro de preçdcaptandÕ as medidas 
çabíyeis para obtençãó da contrataão mais vantajosa. 

12.1 	D registro do fornecedor seri&n4eladd qandb: 

db&cumfríras condições da atade régistro de prêços; 

124.2., -'nãci retirara nota ,de empenhb ou instrume~ntor équivalente'no 

prazo estábelecidO pela Administração, sem jusWibatiy acàitáye!; 

1'2.7:3, 	não aceitar reduzir¼osàu preço 'etradp, ha hipótae d; e 
'se tornar superior áqúeles pratiçadps no mercado, -ou 	4CCWERdJA[IEA NJOSDIÂNA€REUEPP 

lnscriã. sl;q uai: 28 414.57* 
11 	 1 

- 	 - 	 . 	 CNN- ' 	3.68710001.11 
1Rua Manoel Dias d- linho 521 Ce 

Blocot€s. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 5/N - Praça  'das Bandei 	 79904-499 anta Po,ã/M 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 056/2019 - CIA. 0026617-53.20i9841.0000'. 
12.7.4 	sofrer" sanção administrativa cujo` eféito tomé-o  proibido de 
celebrar contrato administrativo, aiançanao o órgão gecendador' 
órQão(s),participadte). 

12d 1  Õ .canqelamentá de registros' M5 hipótéss previstas «os iens 
127 1, t2.7.2 e 12 74 será, foralizadq por despacho, do orgãp gerenciador, 
asseguradoo contraditórioe a ampla detsa, 	 - 	a 

12.9. 	.0 cancélamentd d,Y registro de preços pó"r'á ocorrer pof fato.,  
superveniente decorrente de caso lortúito o força friior, qjue prejudique o 
cúmpilmento, da ata, devidamente coniprovadds e justificados: 	' 

12.9.t pqrta±ãodëinteressepúblic; ou 

12.92_ a pedido do fornecedor. 	 / 

'13. CONDIÇES GERA( 

13.1. 	Ás çondiç 	io fornecimeqto ,tais como os *azos paraõâras   
entregá p redebJ,hi'ntô do objeto, as obrigãçõs da Administração e dp 
f ornecedor re9istrado -penalidades e demais condições do ajuste, éncontram-
se definidos no Terfrio.de Referênbia, ANEXO  AO EDITAL. 

:13.2. 	'Éyedado efetuar acréscimos nqquantitativos  fixados nesta ata de, 
regisfro  de preços,  inclu$iveo acréscimo de-qUe trata § 1°/do ai1S5da Lei n° 
2666193, nós termos do art. 12, §1° do Décrõto 'n°7892/1 3. 	

1 

13.3: 	to c?so'de.djÜdiçação pqr pr'eço global de grupo de itens, só s'erá 
admitida acontratãp dos itens'nas'séuIntes hipóteseS. -. 

1  3.3:1-toptrat'ção da totalidade a- dos ítelM dê' 'gçu,po r'qspeitads a 
• pro,porçes de qúadtittiyo's  definidos ho,certamø; ou 

1 	32 cohtratação de item isolado pare o qual o preço ur)itarlo 'adjudicado ao 
venpédor seja'o tne'hor preço válido ofertado para q, mesmo item na, 
fase'de: lancei 	 . 

13.4: 	-A ata dê realização da ,sesso pública áo prego, ?bn'endo a relação 
dos'licitantrqu&acita'rmcatar os ben 'ou ser'  viços,  corwprsços iguais ao do' 
licitante vencedor do certame, sera anexada a qta Ata de Rgistro de Preços, 
nos' termos do art.. 11 (:40  do fl6retori-  7.892, de 

13.6: 	AsLcorresondncias  éxppidaQ pelas ØaFtes Signatárias devé?ão 
riencidnarc o número deste instrumento',  p o assunto ^ específico'da 
correspondência.  

13.6. 	As comunicações feitas ao órgão, er&nciadór deverão sei' 
endereçadas ao TRIgUL DE JUSTIÇA DO'ESTA9O DE MATO  GOSSO—
DEPA9TAMENTO ADM1NISTATIV0-DItIISJAO DE COMPRAS - 'ÃNEXO 

- ADINISTRATIVO DESEMbARG4DOR ANTÓNIO bE 'ARUDA AV 

BiSco Dés. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de'Mendonçá S/N - Praça das Bandeiras 
'á 	 - 
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926.- 	 ' 
'. 	, 	 - 

13.7. 	Eventuais mUdnças de enctereço,,do -órgãà ,âdprehte ou, dos 

forhecçdores deverã_p.ser çorn"uhiba,ds por escrito ao órg'ão' gerenÓidor: 

18. 	Todqinstiiirnénto de procuração, deverá cohstarfiçrn- redonhcid 

do mandante, nós, termos do artigo 654,yágràfo 201  do Código 'Civil 

Brasileiro. 

i.a 	q foinecedõY obrigs-se. a niae'r 'm comafibilidad -com as 
obrigações por, &e assumida, com todas ás cor1dióõs de h'abilitqção e 
qualificação exidas na Iicitaçãô ,e a d'umpriç fieimenté as Cláusulas' ora 
avé'nadàs, bem domo com ás n6rma&pevista n Lei n.Õ66/93 ele'gislaçãç 

,complembntar, dCirante a Vigência desta _Ma de Regitro de.Preços 

t.3  o. 	O s'paiosomissds que não
' 

competênôia do Fiscal da 

RPI serão resolvidos em èuniõe,  formaís reaVizadap,  entre o FicaI1  o 

Fprriecédortuseu prdc'urador'ê a quêm interessar, lavrando- 	'aè'final da 

reunião 'áta circunstanciada assinada por tàdo 'os,pre,sdntes que .dever ser 

juritadaT aos autos e encamkih'adà para, a, ciênbia'do,'O'i'denàdãrde Despesa 

4 
-i 

14.,bÀ'PUBtICAÇÃO 
O Extràto deta Ata será publicado no-Di'áriô( Oficial do Estado' de 

Mato'Groso,, conforme, disposto no artigo, 61., páiágÈafcí único, dá Lei n. 

8.66/,993'e divulgada'no site Øo-TJMT.  

15 DO 	, 	•- 	 -a 

• .15.1. Fibã 'eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, gstado de Mato' Grosso, 

pára 'dirimir quaisquer controvérsias.  oriunclas' 'dete instrumento, 

• renúriQjando-se qualqyeçoutro. 

, 

E asàirh, para ffrmèz 'e validade do pactuado, a pee 

réço 'de. Contrato foi iavradq em duas. (duas) vias de 1 
lido e achado éhi 'ordem, vai assinado peloscoht'raent,es e 

É 
Cuiabá 

Ata de Registro çle. 
1 teor,que, dêpois dê 
duas testernuhas. 

T, 25d.abril dp 2019. 

VESsÁROCHA 

	

JUSTIÇA./ 	- COMERg 
- 	 Ins 

- 	-'- 	' Rua Man 
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ATADEREGISTO PREÇOS N.056/2019 - CIA: 0026617-5,3.2019.8.11.0000 
1EIMO DE GARANTIA  

A empresa CONIEICIALDÊ ALlME'1TODlANA .tlRELÍ - ÇPP, pessoa-jurídica 

'éstablecicfa nó. endereça Rua,Mnoel Dias de PinhdI, n. 621, Bajífo CéntroCidade: 
Monta -P6rã/M CEP: 79.904-499, inscrita no CNPJ/MF sôb o número 
23.593.687/0001-11., doravante, denominada shiplesrneit'e Fornecedor, teste ato 

rep'resentada$orCRISÀlM'ENITE2  DIANA, pórtadpra Cártira de-IdenÍdade n 
001.576.138 e do CPFtn0 02015826i96, resolve firma'r o preànte termo de, 

Gárantia 'conforme estipulado InQ Termp de eferêntTa- )i. 01/2019-dCE/DtP, 
dedor`rênite do Pregão Eletrônico n. 7/2d19.'ClA'oo1873à9CZoi-9.tt0OOOeseus 
anexos, titando as,regras, condições e.  obrigações constantes deste Termotde 

Garantia,, d&Tertrio de efefência"  n. 01/2019-DCE/DMe, ,do Edital doPregãp 
;Eletr6n1conO7/2019 e da,Atddé.Régistrp de, Preçqn. 056/2019, cotnfpndamento 

na Lei 8:666193'c/c.?d. 50 d parágraf6 únio da Lei'8078/Õ0 (Código tjeDefesa do 
Consymiciçt), tendo-como beneficiário q PODER JIÍDIÇIÁRIOITRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, CNPJ N. Õ3.55606/0001-1 Or com, edé -no alácio daJustiça, Centro 

Político AdminifratTVo; na cidade dÕ Cuiabá/MT. 

CONDIÇÕÉS DE VALiDADE E GARANTIA 

1. 	Deverá aprMentar.prazo de Iiqadp, de acordo com as normas legais ,estabelecida 

pura o produto, porém, em havendo a néceidade de substituiâo e'rn virtude dnàq 

apresentar condições de uso, 'apesar de a 'validade estar adeqúadà, o licitante 

vehcedor do certame ter'ó prazo de 10 (dez) dias para troca desse produtã, sob pena 

dë -aplicaão -de mUlta morafóHa no percentual de 2% (doiá- por cento) ao- dias  sobre o 

valor do bem de consumo "não recolhido até o lib1ite d'°/q'(yínÍe,br cento).' 

2 O prazo de validade dos produtos deverá ser, verificado no rcebiment 	- 

obrigatorimente'cort pçazde validade mínimo de 'seis rnéses, çontadôs da data 
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