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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 TEIXEIRA 
VIANA COMERCIO, LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS - EIRELI - EPP, tendo por 
objeto REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual aquisição de materiais 
de consumo: JARRA DE VIDRO 
TRANSPARENTE, COM ALÇA DE 
VIDRO, SEM TAMPA, SEM 
DECORAÇÃO, CAPACIDADE 1,5 
LITROS (ITEM 34) e TIGELA 
QUADRADA EM PORCELANA 
BRANCA, PRIMEIRA LINHA PARA 
SALADA, 	 DIMENSÕES 
APROXIMADAS 10 CM DIÂMETRO, 
CAPACIDADE 200 ML (ITEM 45), por 
meio de Ata de Registro de Preço, de 
acordo com as especificações do Anexo 1 
do termo de Referência n° 01/2017-
DCE- 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 
JUDICIÁRIO/ FUNAJURIS, (Fonte 240), inscrito no CNPJ sob o n 
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 TEIXEIRA VIANA COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI - 
EPP, inscrita no CNPJ sob n. 22.906.038/0001-60 e Inscrição Estadual 
002596801.00-96, com sede na Rua Jorge Caram, n. 521 A, Bairro Nossa 
Senhora do Carmo, Ouro Preto/MG, CEP. 35.400-000, neste ato representado 
pelo Sr. GABRIEL TEIXEIRA VIANA, brasileiro, solteiro, empresário, portador 
da Carteira de Identidade n. MG134231783 SSP/MG e do CPF sob n. 
082.361.706-83, doravante denominado FORNECEDOR, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma Eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇO, originário do processo administrativo n°. 136/2017 
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: 
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ITEM EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 
Tigela quadrada em 
porcelana 	branca, 
primeira linha para 
salada, dimensões 
aproximadas 10 cm 
diâmetro, 
capacidade 200m1. 

     

      

45 KOISAS 16967 UND. 	250 R$ 
9,06 

R$ 
2.265,00 

      

      

       

       

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

	

3.1. 	As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste 
instrumento, correrão pela seguinte dotação orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 03.601 - Funajuris 

Fonte: 100/240 

Programa de Trabalho: 036 -Apoio Administrativo 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.1.1 

Projeto/Atividade/Operação Especial: 2007 - Manutenção dos Serviços Gerais 

4. VALIDADE DA ATA 

	

4.1. 	A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir 
de sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

S. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

	

5.1. 	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. 

	

5.2. 	Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de 
Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador/Departamento 
Administrativo. 

	

5.3. 	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. 

	

5.4. 	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. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 	 1 / 1 	P 
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6.9.1. 	por razão de interesse público: ou 

	

6.9.2. 	a pedido do fornecedor. 

7. MODO DE ENTREGA E PRESTAÇÃO 

	

7.1. 	O agendamento de data e hora para entrega dos materiais de consumo 
deverá ser feito diretamente com o fiscal do contrato, pelo telefone (65) 361 7-3886, 
ficando determinado que sem a presença do mesmo os materiais não serão recebidos. 

	

7.2. 	Os materiais deverão ser entregues no DEPÓSITO DO DEPARTAMENTO 
DE MATERIAL E PATRIMÓNIO, à Avenida Fernando Correia da Costa n°. 6960 - 
Bairro Coxipó - CEP 78.080535 - Cuiabá-MT, tendo como ponto de referência a rua 
entre as empresas Todimo e Rodoviário Goiás, telefone: (65) 3675-0245, no período 
das 8h às 11h e das 13h às 16h, onde ocorrerá a conferência e o recebimento dos 
materiais. 

	

7.3. 	O documento fiscal deverá obrigatoriamente conter as especificações dos 
objetos entregues constando a marca de cada produto, e, em campo complementar na 
nota fiscal o número do Banco, Agência e Conta Corrente, bem como, o nome do fiscal. 

8. GARANTIA 

	

8.1. 	Deverá apresentar prazo de validade de acordo com as normas legais 
estabelecida para o produto, porém, em havendo a necessidade de substituição em 
virtude de não apresentar condições de uso, apesar de a validade estar adequada, o 
licitante vencedor do certame terá o prazo de 10 (dez) dias para troca desse produto, 
sob pena de aplicação de multa moratória no percentual de 2% (dois por cento) ao dia 
sobre o valor do bem de consumo não recolhido até o limite de 20% (vinte por cento). 

	

8.2. 	O prazo de validade dos produtos deverá ser de um ano. 

9. OBRIGAÇÕES DO GERENCIADOR E DO FORNECEDOR 

	

9.1. 	Obrigações do órgão Gerenciador 

9.1.1 Solicitar empenho fazendo constar a descrição do item do material: 

9.1.2. Receber e conferir os materiais licitados/adquiridos; 

9.1.3.0 documento fiscal deverá estar devidamente atestado e instruído com as 
certidões fiscais; 

9.1 .4.Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos; 

9.1.5. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo; 

9.1.6.Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na 
entrega dos materiais, para imediata correção; 

9.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada. 

	

9.2. 	Obrigações do Fornecedor 

9.2.1 Apresentar os materiais licitados embalados adequadamente. 

9.2.2. Apresentar declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
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seguintes penalidades.- 

A) 

enalidades:

A) Advertência: pelo não cumprimento de Cláusula Contratual, desde que não interfira 
no andamento normal cio serviço ou sua conclusão e não traga prejuízos econômicos e 
funcionais a este Órgão; 

B) Multa de: 

Cl) 0.5°/o(meio por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de atraso injustificado 
para atendimento dos prazos estabelecidos pela Administração para apresentação de 
documentos ou assinatura e devolução da Ata. Caso o atraso para assinatura e 
devolução da Ata seja superior a 10(dez) dias, e a critério da Administração, poderá 
configurar inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral 
da avença: 

C.2) 0.5%(meio por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de 
atraso injustificado para entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento). Após 20 
(vinte) dias, e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de 
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida; 

0.3) 3% (três por cento) ao dia sobre o valor do bem, no caso de atraso injustificado 
para substituição do objeto que apresentar defeitos de fabricação durante o período de 
garantia, limitada a incidência de 10(dez) dias. Após esse prazo, e a critério da 
Administração, poderá configurar inexecução parcial da obrigação assumida; 

C.4) 40% (quarenta por cento) sobre o valor do bem, na hipótese de atraso por período 
superior ao previsto na alínea b3": 

C.5) 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, no caso de não aceitar manter 
o compromisso assumido quanto aos preços registrados, ou em caso de inexecução 
total da obrigação assumida; 

D) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com o Tribunal, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

E) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

	

10.3. 	O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo Tribunal à adjudicatária ou 
cobrado judicialmente por meio da Procuradoria do Estado. 

	

10.4. 	As sanções previstas nas alíneas a", c" e d" do subïtem 11.2. poderão ser 
aplicadas, cumulativamente, à pena de multa. 

	

10.5. 	As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.2 também 
poderão ser aplicadas à adjudicatária ou ao licitante, conforme o caso, que tenha 
sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticarem ato ilícito 
visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para / 
contratar com a Administração. 

	

10.6. 	Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 
(cinco) dias úteis contado da intimação por parte do TJ/MT, o respectivo valor será 
encaminhado para execução pela Procuradoria Estadual. 

	

10.7. 	Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
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3 - ELIETE A 
SUBSTITUTO 
RG:  6o.IO?» 
CPF: 

DO NASCIMENTO, matrícula 6779- FISCAL 
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13. DA PUBLICAÇÃO 

	

13.1. 	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. 

14. DO FORO 

	

14.1. 	Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, para 

dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, renunciando-se qualquer 

outro. 

E assim, para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de Registro de Preços de 

Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em 

ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas. 

Cuiabá-MT, 17 de outubro de 20 

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO 
Presidente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONTRATANTE 

Sr. GABJj'  TEIXEIRA VIANA 
TEIXEIRA VIANA COM 	LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP 

RNECEDOR 

Testemunhas: 

1 - MARIANA RODRIGES DOS SANTOS - matricula n.11.627- GESTORA DA 
ARP 
RG:  ioG" 
CPF: 

2 - .3OILSO 
RG: 
CPF: 

fAMORIM- matrícula n. 6200 - FISCAL DA ARP 

-- 
-  .1• q/j2.) 
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