
2;f.,Ehipresa1venëedór; 	- 

Empçesp'.iCITOPO CM ERCW E SERVIÇO EIkELJ - PP E 
CNPJ: 21.822'.463/001-09 INSCIÇAO ESTADUAL?T07»715.363/00i-71 '  

Blocb Dqs. Antónuo de ArdaAv,Hustoriador Rubende eçdônça, SM  - Praça das, Bandeiras' 
CEP.: 78049-926 - ctuuabá MT - TeI.:(65),36I7-3747 	L- 
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TJ/MT - 
É 

WIs. 	 

eventaNaq9isiço de CADEAO EM LATÃ4ACIOj,esp#ecifieados,  
1 1 	Á  A present'Atatem por óbjeto o registro de 'pr,eç"os»para a 

	

9OQBJEtO-' : 	 ' 	4),, 

nos 4tem 6 do-terrno,-de Referência n 95f20f8DÇ-DMP, anexó,ao 
editl cté+reão n°,40/2018, que,e parke irtégrane detaAta,ass,jr6 
'çbrr,1op?óposts-  rivecdca4ndépér1dentem'ente d-trahcricâb. - 
1 	

r- 	
• 

,1.2. 	Indépendentemente de ranscriçao, integramest,  Ata o 
Ei4itl' do Pregão Elecôdicd htzo/2o18, o TeFmd 1e Referência n,,1  
0/.20.18/6CE-13M e p proPta-Vehcëd\çfràC 

ï 
	

e 

DOS FRÉÇOS,pSIECIFICAÇÕESE Q4 $tlTIt4T1 vós 

r 

y 
t 4 

Tr9buhaI 6Èt1J5tiiÕ do EtaddMatErGoss9 
CoqrfraiaPdftlinittativa 

D4$rtapiento Administrativo7  Gerência ,Setorial de LicitaçSo 
T?ibyrai de id5á 	 ' 	 Tifi (6)3617,-3747 

MATO GROSÔ 	 1 
é- mau Iucitaad@tjmt4us br 

js 	• 	 - 	 ' 

•trA DE REGISTRO PREÇOS N. 108/208CIA. 0080014-1,201.8.1100d0 
-- 	 1 

ATA DE.REITR6 EPEÇOSN ±Õ8/Q18 
,TRIBUNAL 'DE JUSTIÇA DO E$TADO  5E MATO  GR4SSO 

oStAÕo DE MÁTO-'dROSSO,'pcír kterrni9  ,db. TRIáIJNAL DE 
D 	

Y 
JUSTIÇA O1ESTADO DtMATO GROSSO,4nsctito no CNPJsob à n 
0,535 606/0001-10, com recursos propriqs (Ponte 100) edp iuJJIDQ DE 

'APOIO AO )jJDICIÁRI9/FUNA!L JRIS, XFonÇe 20)» inscr)tq no CNRJ 
sob o p, ol 872.,837/OOd'1-933 sediados  no Cêqtro PbIitiçoÀdniinistrativo 
em Cuiabá-MT, CP 78 049-916,- nesta, capflaL,  íiestç to 	representado 

/ 	pelo Pre'idert0êstè Sodalicio', Exilio Sr Desembargador RUI RAMOS 
RIBEIRO, Brasileiro,' Casadq, 'portador daCarteira de Idêntdade n 
8665 401 SSP/SP s Øo CPF sob\ o n-.-  i46,327.00,1,-34,' Øoravante 	' 
denominado, OÇ3AO GERENCIAD.OR, dç outro 1adc a enikrdp LIC!TÕP 
COMERCIO E SERVIÇGEIRELI - EPP , ins,crita no CNPJ sob 1nç 

21 822 463/0001-09 é. Inscrião EstaJual n 07 '7'ï5 3#3/0O17t,  tom 
,seda1np ADE, Qâadra 01, Conjunto D tote. 05 €alã 105h CiIândiafro, 
'6F P-sul, ÇEF1 	 m 	RNE 72'37-140, dorvte deninado FOCEDOR, 
conider&ndo o julgáment- 4çlo Prep Eler'nico si.- 40/018 (ClÃ 
0038943-79,2018.8.1-10Q00)r  RESOLVEM restrar ospreç6s da mprea 
indicaciá e qualificadb nØstà ATA, de. acordo com,  cIassifação por ela 
aIcnçada e na quanticíae coada,raWndendo 'as c9ntç6es' previstas no 
Edital dó Pregão Eletrônico- 	407204S,'  bçryr como po Jermo de \ 
RefeLência n; 05J20U/DÇBDMP,  sujeitaç1do-e' as partês as ndrmas 
cQnstantes na Lei ji° E 666/1993, nó 'Dcret& ri0  7.892/2P13, e em 

<conformidade comrasdisposlç6çCa seguir:,  

1 
1- 

/ 

-4 

4- 

4 

4- 



TJ/MT 

Fis. 

1 

'e- 
1 t 

	

0 	 -. 
Tribunal de Jusf'çÔ  do EstddQ 	de M'  ato Grosso 

Coõrcinador9a Adrnioistrativa. 

Departamento Ad»iunistratn)o - Çerncia Setorial dê Licitação 

Triliunai de Justiça 	
AJ' 	 Teiefon: (6)3617-3747 

MATO GROSSO' 	 r 	 e-maii Iicitacao@jmt.ús,br 

ATA DE DE REGXSTROPkEÇOSN. 10812018— CIA. 0086014-61.2018.8.11M000  
End&e'ço AJJE, Quadra oi; Conjunto D? Lote -OS, Sala 105 
Cidadé CeiIandi?/Pró-DF'P-sUVÇEP: 72.$7c.40 
TeIêIone:c1) 301b31Ú'1 E-MAIL: Iicitopdf@hiaiLt:om  
NQme L db Reprêsfritpnte Le1gaI: MATEUS FERNANDES, SILVA 
T4ENDONÇA 	 : 
Cafteira DelUentidáde: 2:996.540 	Orgão ExediØor:'SSP/F 

'CPF: b41200,S51;9  

- 	t 	 1 

2.2. 	O preto / registrado, as espçcificÇõe 	do obJLetol  a 

'quantidade, forhecedor(es) e as demais Condi'ções ofertadasqa(s) 
proposa) são!as que seguem:  

LICITO P COMÉRCIO E SERVIO EIRELI - EP - 

ITEM, DESCRIÇÃO 

* 

UNID ' 

. 

QÕANT: 
VALOR 
uilçt. 

VALOR" 
TOTÂL' 

pzo 
tARAN11A OU 

VALIDADE 

A  

06 
'0mm 

Aeq'iivalente. 

EXCLUSIVO 	PARA 
ME/EPP 
Cadeado erfljatãomaciçó 
com 	háste- 	em 	aço 
cdmentada 	e 	rémada 

com '2chávesém 
iaEão iniqueladas. 	Makas 
pe 	referenaia: 	Pado, 
papaizY Stam,, 	igual OU 

Validade mípima p1 (um) 
ano da data de etitrega. 
MARCA STAM 

 

Unidade 
' 

/ 

' 

Prazo 	de  

< 
1 

300 
4  

, 

•. 

R$ 17;9 

h 

,, 

R$ 5.39740 

- 

* 
- rrao de 

Validade 
mrnma O 
um1  ano 	a 
'data de 

- 

7 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1. 	Ás despe'sã's decorrentes,  'desta çnfrataçãb estão 

Ørogra?nadas êrp -dptção rorçméntária pró'pria, .preâtá - no. 

orçamnS dó Tribunal de Justiça do ,Estao :!e  Mato, G&oss,6, 

pr&o exercício 	 ' 	e 

t 	 1 	 4 

-Gestâo/,Unidadé: UG 0001 - 1°'GRAU E UG-0002 -t° GRAU 
1 

'Êonte: 240' 	 - 

- PrÓraçf:d'eTçabaIho: 036- ApbtoAdrilinistratiVb. "J 

Etémento, de Despesa:- 3.3,190A3fr.l.i. 
A 	1 	 "- 	', 	. 	

. '•" 

4'  

",- Prbjeto/AtiVidade/ÕØeaçãO EspeciIf 2007 - Manutenção de 
-Seryiços Adrnin&tativos Geràf. 	 - - 

32. 	No() exeycíciôtsi sg"uintes), correrão à conta -4õs recuEsos 
,'próprio a'ra aende,Çàs dspesa da mesma natureza; cuja alocação 

• 
- 	

4 	 • 

Bloco Des. ,Antónlp de Arruda - Av. Hlsorjador Rupens pd Mçidonça, 5/14 -Praça das'Bandeiras 
CEP. 78049-926 - Cuiabá - Mf— Tel.: (65)3617-3747 
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1 	 . 

rtip6ríai d Justrça do Estado'dë MqtotCrøso 
- 	 CoordenadoriaAdftikistrativa 

, 	1 
pÉpártártiitaadmiriistàtivp -\3e'rêQcia Setorial de Licitaçãô 

7» 

 

	

Tribunal de4ustiç 	 / 	 1 	Telefone (èS)3'6í7-747 

	

MATO GROSSA' 	1 	- 	
e niail iicitacao@tjMtjus br 

ATADE REGISTRO PREÇOS N. 1O8/2b18'-C1A1 OO800f4,-61.2018.8.11.000p, 
s»prâ\fejta FoHnícib-de dd$1ekerçítiofinànceiro'. 

4.»VALIDADE DAÁTAÍ,, 
'> 

4' 	A validade d&Ata de Re9Istro.de- Pretos dera dp 12 inéses, a 
partir d assin,jaturaÇ não pødendo ser p orrogaqa', 	. 

S. DLADESAOA ATA D REGISTRO-DEpREços 	 -( 

- 51 	Eta Aade'egistro de--Preço  
autoh-zacfa elQ orgão -gerenciadoç/ podera ér utilifaa pá orãds 
entidaes da Admíflistração 	 ' 

5 2 	Q -  orgão ou ent1daQsiinteressads hq utihzaço 	A de 

kegiro de Pregos $ver'ão enc?1inhar' -s9llcita ão p?i via o org 

)• 'p Iag'4 	 •••%P' %........ 

3 	A -UtiJFzção d sta TA
1  t ppr'tutro orão ou entidade fica 

cqp»ditionádã aos ségiintes'pressupost 1s: 

a] Nãd-6mpr&qetiqeno d&èaØ,ciç1ad oéfacíohaln  do 

4 

p - 
'sfpri*tecLor; 	 - 
r 	 '/' 	- 	É' 
b)Anuênci expsa» dgfor0etêddr 

c) Não 1exceder i300%Xtelme porent) dpsquantitativbs dos 
iteris ou 1otes1doinstrumento¼copvotatQriqa 

614; 9' qunttatio deddfrnM -E1S\dçs»a ààt1 de regitro de 
preços não i-podej-.a .exteder, na toEaUdad ao qmntuplo do 
qLanttattvo dç. tada' tem re9tistrado na M ta de regi str&de 
preços para o  orgo gerencrador 	,org'ãds» 'participantes', 
irj4epenerIt çlo nôrríero dq or'gâos íã2 	rncipants-çue 

- 'aderirem  

I_'J 	1L)II_, fl_'-•''_l.-'J' 1 .1 

< 	

É 

7 MODO bEIENÏREGA E PRESTAÇÃO ao sEa,Çb 	-1 

É 	 1 

7.,1"0, for ncedQE devéra entregar- o pbjetd-no prazoidet3Q'(trifta) 

dia; a conta-r 1da dafa/do recdbimeqto' daNõta de 
Empçnho/'expedieçite dekompraO prazo deentrg podela 

» er frorr,QgadQ'a  criterio da Adppistrao ç 
7 2 9 agrrdamehtode data é 'flora praentrega dos1  mate(iais de 

BIoáo»Se. Antón9 de Arrud 	Av. HitoriadoiRúbêds de Mendónça,»Sf - Praça das Bandeiras 
- 	CEPJ78O49-926-Cu(abá- MT--,]ei.: (65)3611-3747Ç 	- 	 1- 

4 	 - 

¼ 	• 	- 	 - 	-- 
- 

•1 

A 

6 'DA FISCALXZAtÃb 	 - 

P,.1 .,A fistajizásãe ficàratacargo do ser\rçIorJoilson Gonçplk d'p' 
Amo,rirn,ma\ncuia 6200 tomo fiscal ti6situta a serv,id&a1  

' -Fi(nFd'Aniinritn ri.; F\icrir,onFn »tit4-írrii 	1a 	 Ç 

1j  



)._' 	,... 

ATA DE RGISTRO PREÇOS'N.'1012018 -'CIA.'o080b14-61.2018.8.11.0000  
oonsumo deverá sr feito diçëta,rríente com o 'fiscal-  do - 

r contrato, pelo telefone (6') 3617-3886, jicando determinado 
,que 5em a presença do hiesmo os materiais nSo serão 
'recebid os. . - ------- - - 4  

, v 	' 
7.3.OS' materiais -devera9+ ser entegúes \, no DE ' Pj SITO  DO. 

'DÉPÁRTAMENTO DE MATERIAL E pATRIMÔNIQ, a Avenida 
Fèrnapdo Correia Ida1  Çosta n6. 6262. - Bairro C9x.ipófSã6 -Tosé  
- CEP' 78M8035 - Cuiabá-MT, • tenØp como poato' de, 

recerêndia a rua e,ntre &s 'erripresas•. Tpdimo e Rodpviário 
1Goias,t telefone (65) 3688-1O2, p0 periodq das §h as 11h e-
das 1311 às 16h, onde ocorrera a copferêqdã e o recebimento 
dos' rnateria is. 

7.4.0 documento. fiscal,devél-á '6bFgatfrian1ete t6Áfer as 
especificações dos,bbj 

,
tos :entrguês 'constando, .a marca de, 

',cada produto, e, em ampo' õomplefíienEár nS nota fiscal a 
númér6 do Barto,Agncia, e 'tonta Corferite, béçh como, o 

Trfbupçiide\iustiçdó EstadodMdto rosso 
'1 	 oÕnJenadpria Administ'riva 

Departamnto Administrativo - Gerênciá'sétorial'à Licitaçãd 
Tribunalde Justiça 
	

1 	- 	 Teie'fone:\55) 61t-3747  

MToGBoSSo 
	 A 	 "e-mail: licita.  cao@tjmt.jubr 

TJ>MT 

Eis. 	 

õ • 'nmédofiscai. 	 . 
1 	

.1 	
1 

4 

8. MODODgRECE$IMENTO ' 	
t 

8.1.'Og 'materiais serãô' avaliadds dom õ-  escopo de verificar'su 

cnfbrndàde quanto às 4t1anUdes 'e qualidadès. descritas 

rio'termd deRqf&êôçia'i  
Os materiais serão recebidos cofothie os ,artigos 73 a 76 da 
Lei- n.'8.6'6/93, da seguínte?àrrha:h 

Pg0VISd RIAM ENT, no ato 'da entrega do -Objeto,' para 
4 

- 	efeito 'de. postéripr ve,rificâção.' da copforrrl'idade do, 
produto dom a espççificáeões constantes do Termo de 
Refçrência. 7 . 

• ÓEFINITI'/AMENtE, apps à. yérificaço dà-qualidade è 
/ 	Lquaptidade éxigida neste  ÇerqicYbe Referência, em ,até - 

'bs, (Cinco) dis it'êis após o, 'recebim,ento provisório, 
medLanteatesto na nota fistal. 
'4 	

1' 

8:3 Dev'ólv, no' "todo, ou, ém, fparté; os, . +produtos que riâá 
apreseharem cqndiçes de éren -utilizados/consdmido (prazo, 
de validade íen,cido, 'preseríça de dcorpos estrahhSs), "&m como 

',-decidir sobre, a conveniência dê enviar a a'mõstra-desre prqdutd 
, para análise em orgãó oficialmente credepciado junto a' ANVISA, 
'cyjo valor é rerá a custa do t$rfteedpr»a?t  75 da L& 1666/9. 

Bloco Des. António de Arruda - v.His€oriadqr Rubens de r4idonç, /N 7 Praça Pas Bandçiras 
, 	CEP 78049-926 - dulabá,, MT Tel.:.(65) 3617-3747 

1' 	 - 

/ 
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- 	ATÓtCPflCCfl Àd-màii: Iicitacid@tjtiit.jus.br  ,A  1 	 1 

	

tílbupal 	Jutiçà dó, tàde MaYoros6 

	

- 	 CpdndoriaAd,1riitrativa 

Depa?taitentdAdministrativo -erêpcia Spterialde Licitaçãç 

tribbnal de Justiça - 	 ¼ 	Ç 	 '- 	 trreifohe: (65j361237XT 

4- 	-t 

A 
-- 

ATA DE REGISTRO PItEÇOS N '1O8/2Ó18 - CIA 9080014-61 2Dt8 8 11 0000 
9. 'MODO bEPAÔÀME1 FjTO '- 	 -, - 

	
4 	 - 

9.1-:0-agàmçno 'erSefetqado SOMENTE
, 
após a verit1caçã6 tde 

\ 	conforínidade e o recebi mentodsmater@is'pelo fica'1' e Ø?lo 
,Departamento de Ftenal PatrimônioP 1 

-' 9 2N0 - mofnento 'da entrea, os,,,materiais de\èrã9 estar 
ftcompphao çia Nota Fiscal de Vehda, bern çpbmo\ das 

ertidõe de F?TS, 'INSS e Cdrfídõét Negativas' çie,Debit6's1 
FedraI, staduaI, 11upi"cipI eTrabaIIrnst dentrp 'do prazo de 
validaàe O documento fícaLdQver conte(a epeci7icaçõ.es 
dos dbjetô entregues, ihclusiye a marta d rnatçriai 	' 

9 3As erpresag do Estaqg. de Mato-Gr,bss9 que não tiverem 
cadastradas a' Notas Fiscais eI&rônica 'deverão^ aresent& 
çomprovant de Nota Fiscal de vendas para Orgão Publicç 

9 4 Apeep'açIa a NÓta Fiscal e yenda, caberá o Fiscl Øa. Ata 
de Re9iStçÕde1 Preço atesta-ia, ãos feçmosdo 3rèsente Tqrriio 
d? eetêi :emi áhdo-a ay'dépártàmeptaresponsávI 

- pelo-pagamento. 
9 5 Ns aqursiçes çie materiais cm 'vIor 4a nota fistal superior 'r-

a R$ ,80 oob,no (Oitenta mil) rdais<o "'recebimento <devera 
ocorrer junto-com a Comisão PemaherIte de Recebimento,de 
Matèrial, 'designadapeja Poçtaria -,ri. )17/2016-C ADNJ e o 
atesto na nota fiscal e erh conjuno fiscal 	mertibro. da, 
cotnjssâo , 	 1 

b 6 Efetuar cí ,pagpr1iento emate 30 (trihta) dias apos o ¼ 

retbjmentdefnitwo, confor'rn dipôto o ar 

	

igos'SP, § 3°,e 	
' oÔYVadei- .66)9: 	-'t 	3 

 

9-7 Para çad; paamento deverá' ser naqtida s conOiÇões de 
habHitaãoprdvistá no Editáh 	-' 	- 

98 Ocorrendq atraso no 'gámento, e desde qiíe para tal no 
tenha concorhdo de algpma 'fopçrla o Fornecedor, haverá 
incidêrTicia de atualizaço monetriat obrë a valor çlevido, pela " 

	

' variação aturtFuda. d6 Içdice Nacional de' PçËçcs ao 	- - 

Consutnidor' Amp)o - IPÇA-'IBGE,ocorrida enrre1a data final 
prévista para o pa mentoNe d sui efetiia reiliz4açâo 

A$ PENALIDADÈS SÕBRE OÚCXTANTE 
l 
CONTRATADO - 

ío 1 	4 Noste'çmos'dcar€ 28 do Decreto ?s 40/005; 
ficara impédicto de jcïtar e cqntrataç com a uhião, Estados; 

',. Distr1tb Federál -OU- -MTfnjtípios 'êou nos7 	 e 
àadastraiijentô de 'fornecedores a' uê- Se rep orE. :8) 

4 

--4 

5'- 

; 

Bloco Des.Antónldde Arruda , Kv tllsoriador-kube'dç Mepdença, S/N,-Praça4as Baqdertas 
CÈP784-6-cuJabá NtTel: (-65à&7-374'7 ' 

-- 	 1 	•--r 	11 	- 	 -' 

-4- 
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/ 

Tribtinai d Jusjiça do Esfbdo deMafo GrossÔ 
Coordénadória Ãdministrtiva 

bepartaento Adpüriistratuvo - Gerênti Set9rIaI de Licitação 
tribunai,de Justiçà 	,. 	 ,Telefone: (65)3Gï7,-3747 

MAIOGR.OS0 	 e-mail:iicitaèao@tjmtjusbr  
A 

ATA DE DE REGISTRO PREÇOS pi 108/2018—tIA. 0080014-612018.8.11.0000 

parágrafo único- do Decreto n° 5.450Í2005, peIó prazo de- até 
5 £:éioco),  and, -sém prejuízos das multas 'previstas peste 
ditaI eda demais pçcaI[dades-tëgais, aIkitanttëque: 	- À 

a) Não assinar a 'Ata 'de\Registro de Preços, quando 
çonMocada dentro do pçazo de validade de suaproposta, 

4 b 

	

	'N &à' rétirar- a nota de empenho-, quando copv&d,a dentro 
dó prazo de viêndia dØ Ata;  

Ô). Ápjeentar documentação fals4; 
dy Deixar debpr,esentar documentos exigidos para n-cerame 
e ketardar, falha ou fraudar a xécüão da obrigação 

assumida; - 
\f) 	Não mantiver a proposta; 
q) Comportar-te de moo inidôneoou cometer fraude fiscal, 
h) Não comprovar regularidade fiscal: GerJidões Negativas d 

INSS, E5TS, Federal, :Esàdyau Mu.P[cipal  e 'Tabalhit 
- 	oda, as-vezes qu&fosolidtèdo' 	- 

10.2. 	Com .fulcrd"no;aifigb ,28 do ,Dêcrqto, in 5.450/2d05- -e 
-nos artigos 86 e 87 da Léi n. 8666/3, a adjudjcatária ficará 
sujeita, no câso de atro injustificado, sob'-  o crivo da 
Adfrinistraão,. a ipexecuçâc' total ou 4Yarçial da obrigação, 
'sélri prejuízo, das 	respohsabilidad'-es 	civil 	e - criçhinaj, 
assegturada a previa e amplp defesa, às sguintes 

À penalidá$s: 
 

a)- Advertência:' pelo- /ão cUmprimentØ de Ctáusu)a 
Contratual, desde! qué não 1ntqrfira'no, àrldm'ent6 normal 

do serviço. ou 'sua ConElusão" é não trpga7  prejUízos 
econSnjicós e Tuncionais a este Orgão;-  

5). Mdltade:
11 K.ly 
	- 	. 	--- 	- 

À 	05%(rçfo por céto) sbrç '-o valQt adjtsdicàdo, no 

.ca 
1 
 so de átrasoinjiistifÍtado jara atendimnto dos prazos 

estabelecidos ela Administração para aresentaçà de, 
dõcurfentos ou .asinatura e 'devolúção da- Ata Caso o 
4tr.a 	paFa, assinatú'ra ede!,oIúção 'da At9seja upripr  a 

-, lÕKdez) diá'-s» e -  Aà'criiédo da ,Adrninistia5o<  poderá - 
configurar inexecuâo' totaVdQ bbrigação essurnída; sem 
prçiuízo da rescisão unilateral daaveça;4  " - 
U.2) 0.5/6(-meÏo por, cento) sobre o válpr constante da, 

- nota' de 'empenho',,  nôtso dê -atrasa, injuttificado p -a 

'enregadopbjetb, até 4 limité'- de 10% (dezpokcehto). 

Após 20 (vinte) dias, 'e--a critério,,da Adinistração,  poderá 
dcorrer,a não-aceitação ØofõbjetQ, de forma a configurpr, 

Á• 	 - 
-1 	 - 	-4- 	

4•f_' 

Bloco Des.Antnío de Arruda - Av. Historiador Rubenpde Mendonça, S/N - Orça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Culaá - MT - Tel.; (65)3617,3747 / 
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. Tribunal dê'Justça do Estadq &.,ato Grossp 
"Coo rdenadpiaAdministrativa 

Dp,artamento AdmínIstrtwo — Gerência Setorial de LicitaçâQ 
Tribunal de Justiça 	

- 	
Telefope  (65)3617 37Z,7 - 

r1ATOGROSSO - 	 " 	-maiI:'i4acaô@tjmtjus.b 

ATA DEREGISTRO rços'N.1os/2Qzt- CIA.'0030014-61.2018.1%.Z1.0000 
'nessa hpotese, infxecução Ø'arcial 4'obrigação assuPnida,. 

/ 	b.3 3Wo (três por-fénto) ao dia 'sofre o valor 'do bem, no 
' 

caso de atraso in]Õstificado para substituição do objçto que" 
apresentar defeitor'de fabricação dÇfante o perjod9 ,de - 
garantia, Uhrtaà a intidênEia de 10(dez) dias,  Apos esse 

e a 'criterfo'  da Administraçã, poderá configurar 
1ncução:pacial a, 
b.4) 300k' (trinta por, centd) \Sobrê o ia1or. çlobem, n 
l-upotçse de-'atraso, por período superior tao;  previsto ,1'na 
ali Wçp / 	S 

'bi,5),,iooiio tdez1  por cèrjçoj sobre'o,vãior total adjudicada, 
p0 cas"o"4e rro ,pdeitar manter o eomromiso- assumjdo 
qual }ito aos preços 	 erti casb de Irle)cecuçQ 
total da Ôbyigaçãç assumida, r • 	

e 

c) syspensão temporaria do direito 'de parficipar de icitaç 

m 	

ãB e' 
impediento de contrkt&r com 'o Tribunal, pelo prazo d&tte2, 
(dois) arop. 	- 
d)7declaraçâo de iiiddned'dç para ficítar ou,xontcatar com 

- Adinistração'P'übiica...' 
12-.j. O vaIbrdp,"»'mufta, aplicada aRós ro regular" processd 

-, 	, 	 e. 
-àdmiristrativo, será dSbntadã d' PagarieÁtdS"e,tu&h1ente 
devidos Øejo Tribunal a'ãdjudicètária "qu cobrado judiialrneQte Øoi 
imeio daÇrocuradoria ddEtado. 	 2. 
12 4 As sançes jrvjtaÉ na alíneas "a", 'c" e'd" do'.subitem 
IX Ipodero seI apitcádas,cumü!atçttftmente, a peria ,de multa.  
12 	As perj-aliUades prêvistâEC rias alíneas ".ç" ,e "d''.do subitm 
IX Ctmbem ppde(ão kr 'aplicdas ,a adjUdicatarfa ou ao' 
'licitante, confon4e ' cas, qúe tenha ofriqà ctpdenaç5o 

- 

	

	dkf'initiva por fraudar reçojumento de "tributos, Øratacàrem" àto 
'» ihcito visando a/fru'strar os objetivôs da Licitação, ou demonstrar 

não possuir idoneidade para contratar com çi Àdcrunts&ação 
12.6., Se a contratada 5  não proceder),ab  '?ecolhimento d 

'— 'mu 

	

	no'prazq des (cip cp) dias i4teis contado da intimaão It  
--picir parte doATJ/MT, o respectiyovalor será encamirhacto 
piara 	 Esqu'aI. 	- 	 -. 
i127'. 'bb ato: qUcapIic'ar a pe'nalida'de 'càberá e'curso, ,rio 
'prazo Lie OS (cino) dias utis, a contar, da ç\ enç 	da— 
intitnàçao,1  pqdendoa Adnnistração'.ceconsilierar-ounãu 
decip ou nesse rzo enca"ffl-j6h'á,-ió devfdarneriteê 

-infoymado, para 	aprçiação'e decisão superiar,-dentrØcdo. 
; rnémq pra'z,'. 	, 	 -; 

1, 

e' 

x 
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TibunaI'déusia do' EsWdo  e Mato Grosso 
c'6ordenadoria Administrativa 

Deprtamento AdmiÇiisfra±ivo. - 	 e Licitação 
'Telefone: (65)3617-3747 

,' 	é-mau: Iicitacao@tjmtjus.bf  	 

'4 

ATA'pE REGISTR9k PREÇOS N. 108'/2Ó18 - dA. 0080014-61.2018.841.0000: • ', 

11. ÕBRIGÃÇES DO/LCtTANT VERDOR 

11.1. 	Apeséntar •o materiais licitados <émbatãdos 
adequadanlente.  

Apresentar dé'daràãd de idoneidade para-iicitàt ou 
cônfratar com a Administração Pública', déypnd6 comprovar 
regularidade fiscal.., 

11.3. 	-Entregar os materiais flcitado ao, Qp.artamêntq de 
"'Material e 'Pafrimôriq deste' Tribinal de Justiça, rti_ediante 

agendam,ento de data é 4trário'1 'dé mo'd a não 'ocasi4nar 
transtornos nas atividades, rotineiras. 

11.4. 	Os pedidos de troca  de Marca q  4e 'prbrrdgação'de 
p,rpzd ocor'çerão mediart'te aijtrízação dQ Ordenádor de 
Despesas. 

4 ' 	1:5. 	Comprovar regularidade fiscal;' Certidões Negátivas dó 
irJss, FG'T5, Federal, Êstadual, Municipal, e trabalhrsEa: 

'Cumprir "os praos de entçega, Èob ,ena'çj,' apiiãação 

de sSn46eaØrninistrativ,as.' 	] 1 
4 ,  

12. OBRIGAÇÕES IYOTRjBUN4LDE JUSTIÇA 

Soliditar empenho fazendo 'constar a descrição'dõ,item 
dorhatçrial; 	

'1 	 . 	.-• 

12.2. 	Receber -e, conferiros matrlals lIcltados/aç1lulrldos 	- 
'o documep,tofiscaLdeer,estárde,imente atep'tdo 

eihtr'uído com,a certidões fisdais; 
12.4 	bispon$ilizar' local Ø'ara reEebimentô  é guârd.a dos 

produtos;  
1.5. 	Efêtu9r o pagameptd'erp ãt30 (tçinta)., diás após o 

rçcebimentd definitivo; 
' 12.6. 	ComUnicar à çmprea  sobre pdsívê'!s4 irrégulariddes 

bbseVâ'das ra etregadØs materiais, para imediata correção;' 
12.7., 	FiscLizar o' cumprimento das obrigç6s' contratQai 

pela contrat,ada. . 

a '_REVISÃO EàÂ'NCELAMÇNtÓ  

1.1. 	A 	,Adrtiiçiistração 	ali'zará / 	esquia, 	e'. mercado-  
perlodltamerite, em ;ntervalos não superiores a 180 (cehto,0 oitenta) 
dias, a fim de v'êri?ícar' a ajitajosidade dos preço 'regstraØo's neta 
Ata. 

Blàco Des.Àntónlo,b Arruda -Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N —Praça das Bandeiras 
ÇËP.: 780I9-926 - Cuiabá - MT - TeL (65fl617-3747 
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Tribuna1 de-.Justiça dó-Es ado de1Mato GÍOSSQ-
''4 	 J 	 coordenadora AdrtiFnistrativa 

Depaçtajnentô idínínistçativo —Gdência Setqrial deLicitaçio 
- 	 4 	'TaIeone: (5)7.3747 

-e-maift iicitacao@tjmt.jys.?r 

5,  

TriuráI de JystiÇá. 

MATO GROSSO . 

- ÁTA.DE;aEÇISTRÓ PREÇOS N. £08/2018 CIA. çosqo146;-2ots.,11.opoo 
ï3 2 	Qs preços regitrados poderão ser revis,tos em' decorrncià 

t  

ti \ 	dè. teven ua re tl 	duão,dos preços praticados no mercado o-- de -tato 
que eleve o cusfo do objet6 r'egist'rado,cabendo a' Adrnínitração 

/ 	 promçver as negociações )unto—,ao(s) fornecedorÇesy 

13-3 	'Qundo o preço registrado tdrnar45e superior-,ao Preço 
praticado no fnercado por motwo sup&rvenienté a Admirustraçã& 

Á 
convocara o(s) 'fornecedor(esYcp'ra ne9ociar(ern) a redução dos 
preço's aos vlres praticados pelo nercado 

13 jt 	O fornecedbj- cfue não ceitr redózir seu preto- o valor 
prticado pelo merèadp sem liberadofrdp compromissq asümid2, sécn 

• ap!icãç4ão de penalrdad 
-> 	

- 	
- 	 .- - 

 

13 4 	A or,dém çlç~ classiicação dos' fõrpécedoj'es que 
aceitarem rdçluz-ir seus preços aos valord 	é mercado 
ogservaráa élãssií9cação originèh? 	 . '1 'Ik 	11 	1 2 

'- 
4
' 

'i3s. aQundo o irõço de 	 Superior a'bÇpieço% 
- 	r'egistrados e o forneçèdor não pucjèr ?urnpnir o con1promiss,o?o6rgão 

gerençiadorqioderá:d 	- 	 14 

13 	1. liberar pforriecedor do' cornprorniSb assuçnido1 casq a 
çorrlunicação ocprra an'tes do pedilo d fornecimento, e sem, 

,licaçãp da RenaEidad se 1 confirhiada a veracidad dos 
'- 	

rnotivQse comrçvntes aprSentado,e 
Á 	 • 

13..2. c9iwpcar 	
-/ 	

assegurar qual -. 

oportLinidde 4e negoqração, 	
1 

	

/ 	 4 •- 

6 	!4o havendo êxitQ nas n'egociaaes', o orqo gererrciador 
aevera prqceder aÃ revogação desta ata de registro de—preços» 
adotando as ,redidàs cabivçis para obtenção daco&rata'çã'o maS 
vantajosa. 	 •- 	 »' 	

/ 

"4 

13.7. 	O regisU'o.dd'fornecédor se cancelado quando:  
- 	 4$ 

	

- 	 7 	
1 	 INC. 

' 1. 71 descuímprir as condiçõçs çla at de registro de pceççs, 
• 

1 13.7.2. no cetirar a Vrota de empriho ou irstrurtj,e9to 
equiQ!ente ,ylo przo stabelecio pela Âdrtiinistraçb, sent 	A 

jústificatR? ace'ttvel 't 	 '- 	 ) 
- 	 ,,_ 	 Ia ,1, 	 -'4$ 

4-,&__'4 	
$/• 	 _t-. 	 '"2- 	?? 	a 

maç aceitar r7ecidzic o sey,-preçotegisa trat1o, nhipotese,, 
deste se tornar sbprirt aqyetès praticadosno mecada, ou 

,' 

'1 

- 	 * 

13- 7 4 sqfrer sanção pdmipistratiâ 	ijo4$ efeito torne-o " 
proibido de celebrar cpi*rato admLhistrativo, alcaando Õ 
orgão àerenciador'e orgo(sYparticipante(s) 	 1_ 

1" 
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MATO GROSSO ,e-mail: Iicjfacao@tjrht.jCis.br  

TJ/MT 

Fis. 

ATA DE REGISTRO-PREÇOS N. 108/2018 - CIA 0980014-61.201.8.11.0000 	- 

13.8. 	O çarïcelaméntp de 'registros nas' hipóteses previstas nos 
jtns 5.7.1, 	e 5.7.4 serA fprmalizadó- Oor,  despacho do órgq 
gçrencia'dr,asseurado o cdnfraditfrio-e.a ampla defesa. 

- 13.9, 	Ó cancelamento dó rçistrde preços podetá. odorrçr por 
fato supvdniente, cjàtorrent& de caso, fortuito ou força ma1ot que 
prejudique, o cumprimento, dá ata, devidartiérite comprovados e 

- justificadós:  

139'4.3qr-raiãoçJeintrSsèpúblico; ou 

13.9.2.,  a pedido do fhrnecedo. .< 

14. 	CONDIÇÕES GERAIS 

14.1. - As condições' geraiis, dpfornetinien.to,''taiLconio -os ØraZos' 
ara entrea è recebimehtb dó objeto, ás 7ob9gações da 

Ãdministrçâo e, do fornecedjr- registrado, péiaIidades e dem 	» 
condições do ajustei erfContrm-se  definidos'hoTerrno de Refërência, 
ANEXO AO EDITAL., 	 ( 

Ï4.2 	É Vedado efetuar acrçirtíos nôsquarftitativos fixado"s hesta 
,ata de registro-,de preçqs,4ncIçisiv.o acréscimo de que trataoi'° 

do art. 65 da Li no 8.66.6193. 	 - 

143 	A ata dê realização da sesãoúbIiEa;doeção, conterÇdô a 
rela çã,o dôs licitante que aceitarem cotar.os bens ou"sèviços com 
;PrçO5 igualsao do licitante vecedçr do certame, 'será anexada a 
estó Ata de Regitro de Preços, )iosterms do! art. 	4° do 
Decreto h.7.892, de 2014. A qfade rÉalizo dp p'èsso pública do 
pregâo, contendo a reIaçodosiicitr1tes que aceitarem  cotar os bens 
oU- serviços com preço' igã4is aõ dolicitanfe vencçdor da certame,  

será -anexada á -esta'Pta àe. Registro -de Preços, n$ termos do açt. 

ii,, §40  do Decreto q. i892,!  d2013. 

144j / As cor?'spõndênciá expedida 	els'partes,   signatária 	' 

deverão mencionar .ô número deste' instti.Jmento e o-  assunto 

esp?cífico dacorrêspondêpcia. 

14.5. 	As tpmunicaçõés feitas ao órgão gerénçiaddr deverão. ser 
• endereçad'as' ao TRIBUNAL P,  JUS 	'9Qç  ST.DO DE MATO 

GROSSO 	DEPARTAMENTO ADMINISTRÀTIVO.sDfVÃd DE 
- 	

'- 	_ 	 •2 	 1 

Ç9MPRA - ANExo: AbMINISTRATIyO DESEMBÂADOR ANTÓNIO 
DE ARRUDA - Mi. HISTORIADOR -RUBENS DfliENbJA, J» 7 
CUIABÁ'-'MT.- t.p 78.049-926. 	• - - 

- 

IocaDes. António de Arruda .AV. Historiador Rubens de Mehdonça,-S/N;-Praça das'Bandeiras 
Ç9-26- laã- MT 	-374   ,  

/ 
L 

À 

2 
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rrbqnl d4usÜça db Estpdb deMafo4 G'rosso 
CqorxJenadoria'Adminitrativa 

. 	Departamento Administrativo - Gerê,ncia Setotial de Licitação 

Tribuni de Justiça 	 . 	

, 	
* 	

-A' 	Tieforje: (65)317.3747' 

t'4AT5) GROSSO' ,±T 	 % 7 	5 	"- 	enl liçacao@jmtjds ç 

ATA bEREGITROP,REÇOSN. 1os/2ois- .- CIA. ,qogoo1;61.2pxa.s.zLçqoo 
14.6. 	Eventuais mudanças de endereço do or,gâo çierentê cu dos 

A_'k 	 •  

fprnecedores dever'âo ser tornuicadas por éscriS pp 'orgq, 

gërqnciadqr 	
• r'  

14.7.. Todb iqstymento- 4e -procuraçào dèver& ,çontaç :ffrftiá :a 
conhcida dó madnt,nosternos 	çt 	4,p 	2,re 	 aa    

AtóigQCiU Bailèiro. 	A 

A 	 14.8 	O Corriebedór obr4ga-sé'a'PpantçTCem com1atíbU!dad 
4 	 1' 

4çom as qçj'gàõ4s por çle'assuinid, com todàs as donØiçoe - de, 
hbiIitaço e 	uaiificção 'exigidas na Iicftaçào e a cumprir, 
fiefrnn€e às,, 'Cláusulas Aora aVêriç-as, ben comp' c5h1 as 

'wffç?ia pievistas rja Lei:'n. 8,666/93 eIeisIação cpmpIemer*S,t 
dduraj1té dyigên cia,  dèstaAta e 	9istro de Preos 

Os casos omissos  que nao ultrapassem a çompencia 

A 	 do Fis'çaVd'a ARE serão resolvido em re'u,rii,ÔS formai, realizadas 
/ 	et4i-e 2 2Fiscál, O Fofnededdr ou seu procurdÓr e- a quem 

interessar, lavrando-se ao final da reunião ata circunstanciad 
A 

 

assínácia por todos os presi5ê que\ devera ser jynfada dos 
uts e encarj'hhda para diência do,bPJeriadtw de Dqspeas 

"«- 
15 	D'APURJ4CAÃO 	

4' 

1 1 	?,Extrato desta Ata ,̂ sérÁ publicado no Dirio Oflcr&'dô 
,Estâdo de Mt& rosso, donforme. sftppso' n artigo 61, 

Á 

	

	 paFagrafo ànd, 'a Li'n 8 666/199-3 e divulgalia nó ite do 
LTJMT t  

• !.6.' q 
 

DO FORO,  

16.1. , 'Fica eleito -o Foro-dá C6márca*de1Çõiàba, esta44Jde 
'4 	 "Tvlãfo Gr4$''o, para dirir3'iir quaisquer controversias oriuti'das' 

	

deste' intruhignito reçunciáid4e'4ua]qLMro(ítro 	"> " 

	

:

1 

- 
.6 2 	Ea'ím paarmeza 4  eI 'Valjdade do pctuadó, a 

presénteAt&cfç Reistro ae 4Preos detontrat,o foi Fá4vrâdy em 
-das (duas) vias de, igjjal'teo, que, depois qe ltd9 e 'ac)iado 
em ordemf vi asihado e tor luas 

• ttéóh F. ' 

" 	r 	Cuiab'a;N1tó3 des 'tè -jb1'o •e 2018 	 ' 	 4 É 

• 

Ôesembrgador RUi MQSRIBEIRÕ 
- 	APjsidénte. qo TRIS 'NALDE JUStIÇA 

ONT/TANtE 	
J 

1' 

BI&cØDé%. António de Arruda'- Av. Historladorgubens-de Mendonça, SÁN -Praça da4s Bandeiras 
-CEP.-'9265-Cuib.Mt- T&I. (65)-3617,3747' 
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MATEhJS -ÍEF&NANDES SILVA MENDiNÇÁ « 	/ 
L;CItÓP C9MÉCIO E SERVIÇO ERELI— EPP 

4 

t Teste rJnha:.T 

11 - MARIANA RODRIGUES DOS-SANTOS - iatPicuia,n.1i4.27 
GESTORA DAARP 

Bloco De. António de Arruda -Âv. F-tlstorador-Rubrís Ele Mendonça,,S/N.-.Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT —,Tel.: (65)3617-747 	 -'. 

1 	- 	 - 
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'TdbQnalde Jusfido Estbdp ddo Grosso.
Codn'adoriÀ miriisttatià" 

Depíliri#riento Administrativo - Gerência .Sqt&ial dç Licitaçâo. 

TrJbun'al de Justiça, 	 TeiefJne:(5)317-à7M 

' MATcLGRÓSS6 	 e-mail: hdtacao@tjm.jusbr  

'ATA DEREGIStRO.PREÇOSNi1O812O18 	008001461i201813.11.000 

TERMO DE GARANTÍAÉ ASSISTENCIATECNICAJ V 

2 	 • 	 .. 	 & 

-, 

A empresa LÍCIT*P COMíCIO E SERVIÇO ERELI - EPP ihscrita po CNPJ 
). 	21.822'.463/0001-09 e "INSCIÇAO, STADAL: 07.715.315 /001-71, AD 

Quadra 01, Conjunto D, Lote d5, 'Sla 105, Ceilândia/Pro-DF P-sul, GEP fl 237-
140, doravaMe deorninadá siin pies mente' Fdrnetçdor; neste ato represéntaØa 
por MATLJS ?ERWANDESS&LVA MENDONÇA,, CárçtF t Identidade:'  

549 SSP/DF ç'CPE: O4i.2Õ0.5l-3, resolve firmar.'o pi-èseqe re'rmo de 
,Garaptia conforme estipurado no Tmà:de Referência 'ri. 05/208/.DCÇ-bMP 
decorrente d'b'PregãÓ Eletrônicon 40/20i$ QIA' 003894-9 2Ó1811 0000 e 
seus aoexos, aceitdhdo as' regras, condições ë obrigações constantes' deste 
Termo-  çíe Garantia, do Termb de ReferênciA n pSI2O18IDCE-DMP, do Edital do 
Preg'ão Eletrônito ri. 40/2Õ18 e da Át deRegistrode Pçeço i. 108a018,com 

• fundaménto pa Lei 8.666/9 c/ç árt. 50 'e pa'rágrafo únicoda Lei 8078290 
,(Código de Defesa cio Consumidor) tendpt  como beneficirio o PODER.  
)tJDICIARIO/TRIBIJNÃL- DE )IJStIÇAI, ÇNFJ N.,d3.5'3560è/aool-fô, -,Corp 
sede nó Palácio da 11ustiça6  Centro Político Adminisrativq, na cidade`de 	k 

Curab/MT.  

CÔNDIÇÕES;DE VÀLID4DE E GARANTIA Dos PRopurôS 

Deverá apesrítr 'praz7d de validade 'de acordo çom-  as normas. lêgais 
Ç 	estdbelecida para, o»i5ioduto, p*m, em haveríclp a necessidadé 6e 

substituição em vitude 4e 4não'à présenta'r condições de uso, apesar dê a 

2validade estai; adequadS, d licitapte veQcedor dõcertanlê tera o prazo tle 
10-(deíj disparáïrocõ dessepródiito, sob pena de.aplicaç9ó:d'e multa 
n]oratoria no percn'tual de ,2%. (dois por cento) ão di sob,e o v,albrdo 
bem de consumo nã recõlhido ate olimite de 20% (vinte por cento)', 

2 O,prázo de validadç dos produtos devera ser verificâdo no recebimento, 
bpigatoriamnte, crf1razciØvalidade miiiim&de seis meses, cotados 

- da data da-entre9a 	
r

; 	 . 

3. A garantia d'o 	ioduto - sér -os,ervad9 9'  ,Cio 'd Defea ,db' 
Consumidor.  

- 
Cui4bá, 03de setérhbro,de 2918. 
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MELI4ANCA a(5) firma(s) de: 
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amamb'4f \f4s.t' 018, 

1O9COflSU 	sé! 9: p.tftjusbr" 

RAFAèL RBOSA D.SILVA\ 
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