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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2018 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do PODER JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, CNPJ n. 03.535606/0001-10 com recursos próprios (Fonte 100), ou do FUNDO 
DE APOIO AO JUDICIÁRIOÍFUNAJURIS, CNPJ sob o n 01872837/0001-93 (Fonte 240), 
sediado no Palácio da Justiça. Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT. CEP 78 049-
926, sediados no Centro Político Administrativo em Cuiabá-MT, CEP 78.049-926, nesta 
capital, neste ato representado pelo Presidente deste Sodalicio, Exmo. Sr Desembargador 
RUI RAMOS RIBEIRO, Brasileiro, Casado, portador da Carteira de Identidade n. 8665.407 

• SSP/SP e do CPF sob o n. 346.327.001-34, doravante denominado ÓRGÃO 
GERENCIADOR e a Empresa NG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME., inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 18.785,255/0001-72 e Inscrição Estadual n° 106138650, sediada na Rua 
Santa Rosa, s/n Quadra 1, Lote 01, sala 01 Bairro Industrial Mooca, CEP. 74.420-210. 
doravante designado FORNECEDOR, neste ato representado pela Sr'. ANDRÉ LUIZ DE 
SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR. Brasileiro, portador da Carteira de Identidade n° 5162315. 
expedida pela SSP/GO e CPF no 044.408.531-96, considerando o julgamento do Pregão 
Eletrônico n. 16/2018 (CIA 0010459-54.2018.8.11.0000), RESOLVEM registrar os preços da 
empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada 
e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico n. 
16/2018, bem como no Termo de Referência n. 01/2018/DM-CIF, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei n° 8.666/1993. no Decreto n° 7.892/2013, e em conformidade com 
as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

11 A presente Ata tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e 
instalação de SOMBREADORES COMPLETOS (estrutura metálica e lona/toldo), e 
aquisição/instalação de LONAS/TOLDOS para as unidades do Poder Judiciário, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência n. 01/2018. 

1,2 Independentemente de transcrição, integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico 
n. 16/2018, o Termo de Referência n. 01/2018/DM-CIF e a proposta vencedora. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. 	Empresa vencedora 

Empresa: NG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 18.785.255/0001-72 	 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106138650 
Endereço: Rua Santa Rosa, s/n Quadra 1, Lote 01. sala 01 
Bairro: Industrial Mooca, 
Cidade: Goiânia/GO 	 CEP:74.420-210 
Telefone: (62) 3251 - 4241 	 E-MAIL: ngcomercioeserviçosgmaiI.com  
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diâmetro, sapatilhas galvanizadas e 
talurite de alumínio. 

Estrutura do arco da cobertura: Aço 
industrial galvanizado à fogo e pintura 
eletrostática epóxi-pó poliéster na cor 
branca em tubos de no mínimo 2" na 
chapa 13 
Cobertura: Tela em políetileno de alt 
densidade, 	tipo 	Rascheí, 	corr 
estabilizadores orgânicos de absorção dos 
raios UV e redução da luminosidade. n 
cor azul, sem emenda, com costura de fi 
de nylon especial apenas nas laterais par 
fixação no cabo de aço e esticadores em 
'aço galvanizado. QUANTIDADE: 1' 
MODULO DE 7,50 X 5,0 M = 3 VAGAS DE 
VEICULOS = 37,50 m2  
Aquisição e instalação de Tela/lona em 
polietileno de alta densidade, tipo Raschel, 
com estabilizadores orgânicos de 
absorção dos raios UV e redução da 
luminosidade, na cor azul, sem emenda, 
com costura de fio de nylon especial 
apenas nas laterais para fixação no cabc 

Item 02 	de aço e esticadores em aço galvanizadoM2 
	

3.000 	R$12.30 
para módulos de 02 e 03 veículos. 

R$36.900,00 

- 

GRUPO0 
REGIAO 	 NG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

NOROESTE 
POLO  

Descrição 	 Unidade Quantidade Valor 	Valor 
Unitário 	Total 

R$ 

Aquisição e instalação de 
sombreador com fornecimento deMódulo 	50 	 1.999.99 	99.999,99 
material 	para 	área 	externa, completo 
executado em módulos de 7,5 x 5,0 

Item 12 	metros, com área coberta para 
veículos, e deverão ser fabricados 
com as seguintes especificações: 

Fundações: Concreto Fck>20 Mpa,, 
humbadores galvanizados de 1/2 

de diâmetro. 

Estrutura: 	Aço 	industrial 
alvanizadoàfogoepintura 
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emenda, com costura de fio d 
nylon especial apenas nas laterais  
para fixação no cabo de aço d 
esticadores em aço galvanizadd 
para módulos de 02 e 03 veículos. 

GRUPO 03 
REGIÃO 

NORDESTE 
POLO Xl 

NG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

- 
- \'alor 	Ivalor.  

'Quantidade Unitário 	i Total Descriminação 
	

Unidade 

- 

Item 14 

Aquisição e instalação de 
sombreador com fornecimento de 

material para área externa, executado 
em módulos de 7,5 x 5,0 metros, com 
área coberta para veículos, e deverão 

ser fabricados com as seguintes 
especificações: 

Fundações: Concreto Fck>20 Mpa, 
chumbadores galvanizados de 112 

de diâmetro 

Estrutura: Aço industrial galvanizado 
à fogo e pintura eletrostática epóxi-pó 

poliéster na cor branca. 
Coluna: tubo de 8' de diâmetro com 
reforço duplo até a altura do braço: 
Tubo central de 4" de diâmetro com 
parede de 3,00mm de espessura: 

- 	Modulo 
Tubos laterais de 2 de diâmetro em 

formato V invertido: 	
completo 

 
Reforço fixado ao tubo de 4" com 

solda MIG na chapa de 3,8"; 
Braços - tubo de 76,20 mm de 

diâmetro, na parede de 2,00mm; 
Contraventos - tubo de 48,30 mm de 

diâmetro, na parede de 2,00mm. 
Tesouras - tubo de 76,20 mm de 
diâmetro, na parede de 2,00mm, 
Cruzetas - tubo de 63,80 mm de 
diâmetro, na parede de 2,00mm, 

Base em chapa de aço com 6 (seis) 
parafusos para fixação,- 

'Cabo 
ixação:

'Cabo de aço galvanizado de 3/16" de' 

2.399,99 	
59. 999,99 

25 
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NG COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

POLO
V  _alor 	Valor - - - - -- 

II 
Descriminação 	 Unidade Quantidade 	Unitário 	Total 

R$ 	R$ 

Item 	 M2 	500 	R$ 25,99 	R$ 12.99999 

04 'Aquisição e instalação de Tela/lona em 

ipolietileno de alta densidade, tipo Raschel, 

com estabilizadores orgânicos de absorçãc 

dos raios UV e redução da luminosidade, na 

cor azul, sem emenda, com costura de fio de 

nylon especial apenas nas laterais para 

fixação no cabo de aço e esticadores em açd 

galvanizado para módulos de 02 e 03 

- VCOS - 	 - 

Descriminação 

OMCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

T 	idide 1 Õnade 	- - Valor - 

Unitário 	Total 

R$ 	R$ 

1 	1000 	15,80 	15.800,00 Item 	Aquisição e instalação de Tela/lona em 

05 polietileno de alta densidade, tipo Raschel. com  

estabilizadores orgânicos de absorção dos 

raios UV e redução da luminosidade, na cor 

azul, sem emenda, com costura de fio de nylon 

especial apenas nas laterais para fixação no 

cabo de aço e esticadores em aço galvanizado 

para módulos de 02 e 03 veículos. 

POLO 	 NG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 
1v1 

Descriminação 	 1 Unidade Quantidade ' 	Valor 	Valor I 
Unitário 	Total 

-------. 	 L_. 	 R$ - 

	

Item , Aquisição e instalação de Tela/lona em 	M2 	200 	27,99 	5.599,99 
06 	polietileno de alta densidade, tipo Raschel, 

com estabilizadores orgânicos de absorção 

dos raios UV e redução da luminosidade, na 

cor azul, sem emenda, com costura de fio de' 
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JnidadeQuantidade 

POL' 
lx 

J 
Valor 
	

Valor 
Unitário 
	

Total 
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L 	 para módulos de 02 e 03 veículos. 

NG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

Descriminação 

(tem 	Aquisição e instalação de Tela/lona em 
10 polietileno de alta densidade, tipo Raschel, com 

estabilizadores orgânicos de absorção dos 
raios UV e redução da luminosidade, na cor 

azul, sem emenda, com costura de fio de nyloni 
especial apenas nas laterais para fixação no 

cabo de aço e esticadores em aço galvanizado 
para módulos de 02 e 03 veículos. 

- 
VIII 

 4_ Unidade ' Quantidade 	Valor 
Unitário 

R$ 
M2 
	

350 r21,25 

Valor 
Total 

R$ 
7.439,99 

/ 

-1- 
(tem 	Aquisição e instalação de Tela/lona em 	M2  
11 	polietileno de alta densidade, tipo Raschel, com 

estabilizadores orgânicos de absorção dos 
raios UV e redução da luminosidade, na cor 

azul, sem emenda, com costura de fio de nylon 
especial apenas nas laterais para fixação no 

cabo de aço e esticadores em aço galvanizado 
para módulos de 02-e 03 veículos. 

_L R$ 
450 	44,88 	20,199,99 

   

   

   

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na 
classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: UG 0001 - 1° Grau e UG 0002 - 20 Grau 

Fonte: 240 

Programa de Trabalho: 036 - Apoio Administrativo 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.4.1 

4.4.90.52.4.1 

P1 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 

Bioco Des. Antônio de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Tel.: (65) 3617-3747 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Gerência Setorial de Licitação 
Telefone: (65)3617-3747 

e-mail: licitacao@tjmt.jus.br  

 

TJ/MT 

 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

Fls. 

   

    

    

          

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 66/2018 - CIA. 0060945-43.2018.8.11.0000 
como averiguar se todo o rol de vistoria foi vistoriado, etc.): 

c) relatar ao Fiscal do Contrato qualquer anomalia de natureza 
administrativa que mereça intervenção junto à empresa para soluciona-
la, 

d) Abrir chamado para manutenção corretiva, obedecendo aos critérios 
estabelecidos neste Termo de Referência, bem como aferir o seu 
cumprimento por parte da Empresa CONTRATADA, devendo ser, 
comunicado ao Fiscal do Contrato tal fato. 

6.4. Será Fiscal Administrativo da ARP e dos Contrato§ gerados para cada POLO 
advindo desta licitação, o servidor Johnns Anderson de Moraes - matricula 
n°. 8885 e Eduardo Lobo Figueiredo, matrícula n° 33967, o fiscal substituto 

6.4.1.Caberá a fiscalização: 
a) atestar as Notas Fiscais e encaminhar, acompanhadas das Certidões 

de Regularidade Fiscal, ao Departamento responsável pelo pagamento, 
b) das Realizar a conferência Certidões Fiscais e Atestes dos Relatórios 

por parte dos Fiscais de Execução das Unidades Judiciarias: 
c) encaminhar as notificações às Empresas que descumprirem alguma 

das condições estabelecidas neste Termo de Referência, bem como 
sugerir aplicação de sansão encaminhando parecer à Assessoria 
Técnico Jurídica de Licitação, 

d) Esclarecer eventuais dúvidas dos Fiscais de Execução, bem como das 
Empresas quanto ao Contrato: 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela 
CONTRATADA, relacionados com o objeto no Termo de Referência. 

7. GARANTIA 

7.1. A contagem do prazo acerca da garantia dos materiais iniciar-se-ão após a 
instalação E os materiais serão garantidos pelos seguintes períodos: 
a) Tela de cobertura = No mínimo 03 (três) anos contra desfilamento e 

desbotamento da cor da tela. 
b) Estruturas = No mínimo 05 (cinco) anos contra decomposição por 

oxidação (ferrugem). 
c) Será exigida a garantia 'on site", isto é, o contratado deverá fornecer 

assistência técnica no local onde estiver instalado o MÓDULO. 
d) A CONTRATADA deverá substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias a 

contar do recebimento da notificação formal, os objetos que durante o 
prazo de garantia, venham apresentar defeitos de fabricação ou qualquer 
outro que esteja acobertado pela garantia, ou ainda outros que venham 
dificultar ou impossibilitar a sua utilização de forma adequada, desde que, 
para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão, a 
CONTRATANTE. 
dl) Fica estabelecido que as substituições dos objetos instalados NÃO 
CORRERÃO por parte da empresa Contratada quando forem decorrentes 
de desmoronamento, incêndio, mau uso (batida de carro, caminhão, etc.), 
ventania de natureza excessiva, chuva de granizo, rompimento do solo, 
ou qualquer outra imtempérie exagerada que venha a ser constatada. 
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Unidade Judiciária, e este deverá promover a destinação fina) dos resíduos sólidos 
de forma ambientalmente adequada, contudo deverão observar a Lei n, 
12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos e Decreto n. 7.404/2010: 

	

8.11. 	A CONTRATADA deverá comunicar ao Fiscal do Contrato sobre a 
conclusão dos serviços, e este deverá confirmar com o gestor da unidade 
judiciária se a instalação procedeu de forma correta ou não, visando o ateste da 
Nota Fiscal: 

8.11.1. 	Caso seja comprovada a conformidade do produto/serviço 
constante do Termo de Referência, a Contratada poderá emitir Nota Fiscal 
para pagamento: 

8.11.2 	Caso seja constatado irregularidades no produto/serviço 
executados, caberá ao Fiscal do Contrato exigir da empresa 
CONTRATADA. a correção das irregularidades, fixando prazo para 
conclusão: Após as correções. a Contratada poderá, então, emitir a Nota 
Fiscal para pagamento. 

	

8.12. 	Os serviços executados deverão obedecer ás normas básicas de 
Segurança do Trabalho e estar de acordo com as boas práticas técnicas e normas 
pertinentes ao assunto e principalmente com relação à segurança, tanto do 
usuário interno/externo: 

	

8.13. 	Os encargos com despesas com pessoa), impostos, alimentação, 
transporte, ferramentas e demais equipamentos necessários para execução do 
serviço serão de responsabilidade da CONTRATADA: 

	

8.14. 	A empresa deverá manter os locais onde forem realizados os serviços 
sinalizados para que os clientes internos e externos sofram o menor transtorno 
possível, 

	

8.15. 	Os funcionários da CONTRATADA deverão trabalhar devidamente 
uniformizados, identificados com crachá e equipados com materiais de segurança, 

8.15.1. 	O funcionário que não se apresentar para a execução do serviço 
conforme item acima será impedido de executar o trabalho e a empresa 
será devidamente notificada: 

	

8.16. 	A CONTRATADA deverá acompanhar criteriosamente o estado de 
conservação de todos os equipamentos, sugerindo medidas preventivas e 
corretivas, quando necessário, 

	

8.17. 	O Fiscal do Contrato deverá encaminhar a Contratada, o layout prévio da 
disposição dos sombreadores a serem instalados, podendo em comum acordo 
técnico, entre o gestor da unidade jurisdicional e a Contratada, alterar o loca) de 
instalação,- 

8.18. 

	

nstalação:
8.18. 	A CONTRATADA, antes de iniciar a construção da fundação e da sapata, 

obrigatoriamente deverá analisar o solo onde serão instalados os sombreadores, 
para que a construção obedeça às exigências de cada tipo de solo,- 

8.19. 

	

olo:
8.19. 	Em caso de otimização de espaço poderá ser instalado o módulo de SOm x 

SOm (para 02 veículos), desde que haja o desconto para a Administração Pública 
em relação ao preço do módulo de 7,5 x 5,0 m, de no mínimo 15%: 
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solicitações de tomadas de decisões. 

10.1.4. 	Cumpriras prazos e as determinações da Fiscalização: 
10.1.5. 	Atender as decisões e observações feitas pelo Fiscal de Execução 

da Unidade Judiciaria. que serão formuladas por escrito e/ou meio 
eletrônico, seja. e-mail. Help Desk, etc: 

10.1.6. 	Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, à suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados, sempre observando o prazo fixado pela Fiscalização de 
execução dos serviços, 

101.7 	Garantir, integral e irrestritamente, os serviços objeto deste termo de 
referência contra falhas e/ou defeitos que impossibilite o funcionamento 
irrestrito; 

10.1.8. 	Fornecer e instalar materiais novos, conforme especificado no item 
4,- 

10.1.9. 
:

10.1.9. 	Prestar garantia do serviço conforme especificado neste termo de 
referência, 

10.1.10. 	Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, 
taxas, serviços, licenças, fretes, encargos trabalhistas, previdenciãrios, 
fiscais e comerciais:  resultantes do contrato, conforme exigência legal: 

101.11. 	Reprimir conduta inadequada de seus empregados na execução dos 
serviços: 

10.1 12. 	Notificar o órgão gerenciador, por escrito, de todas as ocorrências 
que possam dificultar a execução do objeto contratado, bem como prestar 
os esclarecimentos necessários e solicitados pelo órgão gerenciador, 
relativamente à execução dos serviços, 

10.1.13. 	Envidar todos os esforços para que não haja interrupção das 
atividades normais do órgão gerenciador, em decorrência dos serviços 
prestados, o que somente poderá ocorrer em circunstâncias excepcionais 
previamente justificadas e autorizadas pelo Fiscal de Execução da Unidade 
Judiciaria. 

10.1.14. 	Manter as áreas de trabalho continuamente organizadas, limpas e 
desimpedidas, responsabilizando-se por qualquer dano causado ao local 
decorrente da execução do serviço, Ex.: quebra de calçada, quebra de 
telhado, quebra de vidro, a via urbana e o prédio em atendimento, pintura, 
ficando a reparação e conserto por sua conta, 

10,1.15. 	Comunicar o órgão gerenciador, por escrito, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, quaisquer alterações de endereço, telefone, ou no contrato 
social, durante o prazo de vigência da Ata, bem como apresentar os 
documentos comprobatórios da nova situação: 

10.1.16. 	Consultara Fiscal deste contrato em caso de dúvida sobre soluções 

técnicas para problemas que porventura. surgirem durante a execução dos 
serviços objeto da Ata, 

10.1.17. 	Manter seus técnicos e empregados sempre, durante todo o tempo, 
devidamente uniformizados e identificados, em completas condições de 
higiene e segurança, bem como provê-los, às suas exclusivas expensas, de 
todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança 
necessários: 
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conhecimento das dificuldades logisticas a serem encontradas antes da 
formulação da proposta. 

	

11.1.1. 	Após a visita, o licitante colherá um Termo de Vistoria assinado pelo 
Fiscal de Execução da Unidade ou Fiscal do Contrato, devendo este, ser 
apresentado juntamente com a proposta e demais documentos Para os 
procedimentos de vistoria deverão constar os seguintes profissionais no 
referido processo- 
a) Responsável técnico da proponente, 

b) Funcionário da equipe técnica do tocai da vistoria. 

	

11.1.2. 	Essa visita será opcional ao licitante. Caso opte em não conhecer o 
local dos serviços antecipadamente, a empresa deverá emitir uma 
declaração, assinada com timbre da empresa, que assume todos os riscos 
inerentes do não conhecimento das reais condições dos serviços. 

11.2. Não serão acatadas alegações posteriores que tenham por objeto a escusa 
da realização dos serviços de instalação dos sombreadores ou a alteração do 
valor da proposta apresentada, baseadas em desconhecimento de fatores ou 
características do local vistoriado, que dificultem ou impeçam a execução do 
objeto do Termo de Referência. 

12. SANÇÕES 
12.1. . O descumprimento das condições estabelecidas no presente Termo de 

Referência sujeitará a contratada às penalidades previstas na Lei N° 8.666/93 
e da Lei N° 10.520/02, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
garantida a prévia defesa. dentre elas: 
a) Advertência, que deverá ser feita por meio de notificação, mediante 

contra recibo do representante legal da contratada, estabelecendo prazo 
para cumprimento das obrigações, 

b) Multa de 05% por dia de atraso, sobre o valor do contrato no 
descumprimento das obrigações assumidas. até o 51  dia: 

c) Multa de 1% por dia de atraso, sobre o valor do contrato no 
descumprimento das obrigações assumidas, a partir do 60  dia de atraso 
na execução dos serviços, sem prejuízo das demais penalidades, 
passível de rescisão contratual após 15° dia de atraso. 

13. REVISÃO E CANCELAMENTO 

	

13.1. 	A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade 
dos preços registrados nesta Ata. 

	

13.2. 	Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 
fornecedor(es). 
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penalidades e demais condições do ajuste. encontram-se definidos no Termo de 
Referência, ANEXO AO EDITAL. 

	

14.2. 	É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 10  do art. 65 da Lei n° 8.666/93 

	

14.3. 	A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do 
art. 11, §40  do Decreto n. 7.892, de 2014. A ata de realização da sessão pública do 
pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 
preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro 
de Preços, nos termos do art 11, §40  do Decreto n. 7892. de 2013 

	

14.4. 	As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar 
o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência 

	

14.5. 	As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas ao 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO-DIVISÃO DE COMPRAS - ANEXO ADMINISTRATIVO 
DESEMBARGADOR ANTÓNIO DE ARRUDA - AV. HISTORIADOR RUBENS DE 
MENDONÇA, S/N - CUIABÁ - MT - CEP 78.049-926. 

	

14.6. 	Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos fornecedores 
deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador. 

	

14.7. 	Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do 
mandante, nos termos do artigo 654, parágrafo 21, do Código Civil Brasileiro. 

	

14.8. 	O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumida, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas, bem como com as normas 
previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência desta Ata 
de Registro de Preços. 

	

14.9. 	Os casos omissos que não ultrapassem a competência do Fiscal da ARP 
serão resolvidos em reuniões formais realizadas entre o Fiscal, o Fornecedor ou seu 
procurador e a quem interessar, lavrando-se ao final da reunião ata circunstanciada 
assinada por todos os presentes que deverá ser juntada aos autos e encaminhada para 
a ciência do Ordenador de Despesas. 

15. DA PUBLICAÇÃO 

15.1. O Extrato desta Ata será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato 
Grosso, conforme disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993 
e divulgada no site do TJMT 

16. DO FORO 

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, para 
dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento,  renunciando-se 
qualquer outro 
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TERMO DE GARANTIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 1612018— CIA 0010459-54.2018.811.0000 

A empresa NG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME, CNPJ 18.785.255/0001-72, por intermédio de 
seu representante legal o Sr ANDRÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR RG 5162315 SSP-GO e 
CPF 044.408.531-96, compromete-se a prestar garantia dos serviços prestados e dos bens 
fornecidos, conforme abaixo especificado, sem prejuízo das obrigações legais pre0istas na Lei n. 
8.078/1990: 

1. Entregar os certificados de garantia juntamente com os objetos para os produtos que assim o 

exigirem. 

1.1. A contagem do prazo acerca da garantia dos materiais iniciar-se-ão após a instalação, E os 

materiais serão garantidos pelos seguintes períodos, 

1.2. Tela de cobertura = No minimo 03 (três) anos contra desfilamento e desbotamento da cor 

da tela; 

1.3. Estruturas = No mínimo 05 (cinco) anos contra decomposição por oxidação (ferrugem), 

1.4. Será exigida a garantia "on site' isto é, o contratado deverá fornecer assistência técnica no 

local onde estiver instalado o MODULO,- ÓDULO; 

1.5. 1.5. A CONTRATADA deverá substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do 

recebimento da notificação formal, os objetos que durante o prazo de garantia, venham 

apresentar defeitos de fabricação ou qualquer outro que esteja acobertado pela garantia, ou 

ainda outros que venham dificultar ou impossibilitar a sua utilização de forma adequada, desde 

que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão, a CONTRATANTE; 

1.6. Fica estabelecido que as substituições dos objetos instalados NÃO CORRERÃO por parte 

da empresa Contratada quando forem decorrentes de desmoronamento, incêndio, mau uso 

(batida de carro, caminhão, etc.), ventania de natureza excessiva, chuva de granizo, rompimento 

do solo, ou qualquer outra imtempérie exagerada que venha a ser constatada; 

1.7 O não cumprimento do prazo de garantia ensejará aplicação de penalidades. 

Cuiabá-MTci»-j de julho de 2018. 
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TERMO DE GARANTIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 1612018— CIA 0010459-54.2018.8.11.0000 

A empresa NG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME, CNPJ 18.785.255/0001-72, por intermédio de 
seu representante legal o Sr ANDRÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR RG 5162315 SSP-GO e 
CPF 044.408.531-96, compromete-se a prestar garantia dos serviços prestados e dos bens 
fornecidos, conforme abaixo especificado, sem prejuízo das obrigações legais previstas na Lei n. 
8.078/1990: 

1. Entregar os certificados de garantia juntamente com os objetos para os produtos que assim o 

exigirem. 

1.1. A contagem do prazo acerca da garantia dos materiais iniciar-se-ão após a instalação E os 

materiais serão garantidos pelos seguintes períodos, 

1.2. Tela de cobertura = No mínimo 03 (três) anos contra desfilamento e desbotamento da cor 

da tela: 

1 .3 Estruturas = No mínimo 05 (cinco) anos contra decomposição por oxidação (ferrugem), 

1.4. Será exigida a garantia 'on site", isto é, o contratado deverá fornecer assistência técnica no 

local onde estiver instalado o MÓDULO: 

1.5. A CONTRATADA deverá substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do 

recebimento da notificação formal, os objetos que durante o prazo de garantia, venham 

apresentar defeitos de fabricação ou qualquer outro que esteja acobertado pela garantia. ou 

ainda Outros que venham dificultar ou impossibilitar a sua utilização de forma adequada, desde 

que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão, a CONTRATANTE; 

1 .6. Fica estabelecido que as substituições dos objetos instalados NÃO CORRERÃO por parte 

da empresa Contratada quando forem decorrentes de desmoronamento, incêndio, mau uso 

(batida de carro, caminhão, etc.), ventania de natureza excessiva, chuva de granizo, rompimento 

do solo, ou qualquer outra imtempérie exagerada que venha a ser constatada; 

o 
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1.7 O não cumprimento do prazo de garantia ensejará aplicação de penalidades. 

Cuiabá-MT, )de julho de 2018. 
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