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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre 
si celebram o ESTADO DE MATO 
GROSSO, por intermédio do TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, e a empresa D.H.F. 
FRANQUI EIRELI - ME, tendo por 
objeto REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual aquisição de materiais 
permanentes RADIOCOMUNICADOR 
WALK TALK (ITEM 08), por meio de 
Ata de Registro de Preço, de acordo com 
as especificações do Anexo 1 do termo 
de Referência no 03/2016-DCP-DMP. 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO, inscrito no CNPJ sob o n. 03.535.606/0001-10, 
com recursos próprios (Fonte 100) e do FUNDO DE APOIO AO 
JUDICIARIO/FUNAJURIS, (Fonte 240), inscrito no CNPJ sob o ri 
01.872.837/0001-93, sediados no Centro Político Administrativo em Cuiabá-MT, 
CEP 78.049-926, nesta capital, neste ato representado pelo Presidente deste 
Sodalício, 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 ORGAO GERENCIADOR, e de outro lado 
a empresa D.H.F. FRANQUI EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n. 
26.315.298/0001-12 e Inscrição Estadual 795.766.137.110, com sede na 
Avenida Armando Frederico Renganeschi, n. 148, sala 03 B, Bairro Jardim 
Cristina, Campina/SP, CEP. 13.054-000, neste ato representado pela Sra. 

DHEYNE HAERY FERREIRA FRANQUI, brasileira, solteira, empresária, 
• portadora da Carteira de Identidade n. 52.675.241-5 SSP/SP e do CPF sob n. 

410.907.288-32, doravante denominado FORNECEDOR, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma Eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇO, originário do processo administrativo n°. 96/2016 
RESOLVE 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, sujeitando-se as partes às normas constantes 
na Lei n. 8.666/1993 e suas alterações, no Decreto n. 7.892/2013, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual 
aquisição de materiais permanentes, RADIOCOMUNICADOR WALK TALK, por 
meio de Ata de Registro de Preço, especificado no item 08, de acordo com as 
especificações do Anexo 1 do Termo de Referência n° 03/2016-DCP-DMP, anexo 
1 do edital de Pregão Eletrônico 9/2017, que é parte integrante desta Ata, assim 
como a proposta vencedora e os documentos pertinentes a sua habilitação, 
independentemente de transcrição. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste 
instrumento, correrão pela seguinte dotação orçamentária: 
Unidade Orçamentária: 03.101 / 03.601 
Fonte: 100/240 
Programa de Trabalho: 036 
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.1.1 
Projeto/Atividade/Operação Especial: 2007 

CLÁUSULA QUARTA - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados 
a partir da assinatura deste instrumento, não podendo ser prorrogada. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS  

5.1. A Gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do Tribunal de 
Justiça/Departamento Administrativo, nos termos das normas que regem a 
matéria e normatizações internas. 
5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, 
desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador, poderá ser utilizada 
por órgãos e entidades da Administração. 
5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de 
Preços 	deverão 	encaminhar 	solicitação 	prévia 	ao 	órgão 
gerenciador/Departamento Administrativo. 
5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos 
seguintes pressupostos: 
a) Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor. 
b) Anuência expressa do fornecedor. 
c) Não exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens ou lotes do 
instrumento convocatório. 
5.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO 
6.1. Regularmente convocado para assinar o Termo de Ata de Registro de Preço 
ou aceitar/retirar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho 
de despesa/Carta Contrato/Autorização de compra, o fornecedor deverá fazê-lo 
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, prorrogável por uma única vez, se 
houver justificativa aceita pelo TJMT, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e nesta ARP. 

6.1.1. Previamente à contratação, o Fornecedor deverá apresentar todas as 
certidões que comprovem a manutenção das condições habilitatórias, podendo, 
caso declare que possui cadastro "SICAF" atualizado, ser realizada consulta "on 
line" pela própria Administração, anexando os resultados aos autos do processo. 
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objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 
fornecedor(es). 
8.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) 
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 
8.3.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
8.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 
8.3.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
8.3.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
8.3.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 
8.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 
8.5. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
8.5.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
8.5.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
8.5.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 
8.5.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 
8.6. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 8.5.1., 
8.5.2., 8.5.3. e 8.5.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
8.7. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
8.7.1. Por razão de interesse público; ou 
8.7.2. A pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
9.1. O Orgão Gerenciador fiscalizarão o exato cumprimento das cláusulas e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
9.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da 
integral responsabilidade pelos encargos que são de sua competência. 
9.2. Cada órgão aderente deverá indicar o fiscal/gestor do seu contrato. 
9.3. Será Gestora da Ata de Registro de Preço para o Tribunal de Justiça, a 
Senhora MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS, Chefe de Divisão de Compras, 
matricula n.11.627. 
9.4. As fiscalizações e as recargas dos extintores do Tribunal de Justiça e seu 
Anexo Administrativo será exercida pelo o Senhor CLAINILTON AGUIAR 
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de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas 
testemunhas. 

Cuiabá-MT, 09 de outuro de 2017. 

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO 

Presidente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONTRATANTE 

D 
Sra. DHEYNE HAERY FERREIRA FRANQIJI 

D.H.F. FRANQUI EIRELI - ME 
FORNECEDOR 

Testemunhas: 

1 - MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS - matricula n.11.627— GESTORA DA 
ARP 

RG: 

CPF:  (QY(?/3V/-JÇ 

2 - CLAINILTO I G Li 	TE - matrícula n. 25309 - FISCAL DA ARP 

RG: 

C!!J 

3 —REINALDO MARtINTEIXEIRA, matrícula n. 28847- FISCAL SU 

3;;, 4 L? ? — 	
/ 

CPF: 
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