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ÁTADE REGISTRO DE PREÇÓS N. 115/2018 	• t 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ÉstÀDo\ÕÉ'NATÕ GRÕSd 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO -GROSSO, írs'crito no 'CNPJ sob o' nI 
O ESTADO :DE MATO ROSS, 'por 4 intermédio do'tRIBUNÃL É 

03.35:6106/00Ot-Í0;,com recursos pr6ribs (fonte:100) e;do FÜNDO, DE 
APOIO AO JUPICIARIO/FUNAJURIS, (Fóqté '240);  inscrito.. 'n'o CNPJ 
soVo n 01.872.837/000193, sediados no Ceqtro Político 

1 
 Administrativo,  

ërt Cuiàbá-MT, .CEP,  78.049-26r; nesta capitaI, neste atç reØresentad'o 
pelo :Prçsiderfl deste Sydàlícip, Exmb. Sr. Deembargàdôr RUI RAMOS 
RIBEIRO, Brasileiro, Çasadq, portador da, Cartira dq,  I,dentta1de n. 
665.4G7, SSP/$P e' do 'CP'F sob 	ri'. W46.327t01,-344  doravanç 

denpminado ÓRGÃO,-  GERENCIADOE, e de outro lado a empresa 
MILANFLEX INDÚStRIA E' COMÉRCIO DE , - MÓVEIS 
EQUIPAMENTOS, i'nscrlta no CIJPJJ  ob "n 86 729. 	 e, 
Inscrição Esadual' n 13 13 116'-4, com sederia, ia Avenida 	901A, 
Distrito Industrial, Juiabá/,MT, CEP. 78M98480; doravnte' denominado 
FdRNECEDOR cànsidbrartdp o ,ju19amet4o d6 Prég 

	
Eletrônico ,n. 

Q 	
ô  

30/2018 'IA 04219G0-,2.20,;8. 1,1.0000), 'REtOLVEM regitrr ios. 
preçosda empres!.indFcada e qyalificáda nestaATk de acordo com' a 
classificação por ela. Icançadá e ria 'quaritidade'cotaç1a,' atendendo as" 
condiõés te'>is tas no Edital' ç4o PregpE!etrôniCo n,. ,30/2 0;r8;  bem como 
no termode Referência n.,,02/2018 -DCP-bMP, sujeitando-se  fl pafres às 
normas constantes na' Lçi n° 8.666/£993, qo Decreto n° 7,892/2013, e 
em conformicade com as disposiões a segiir 

1. DO'o1B3Eto 	 4' 

la. 	' Apresébte Ata--têm poli- pbjèto- q RËGÏ5TR'6 9? PEÇO p.ara 
quisçã'o e bens peFrrahèhtes - MESA PARA GABINETE 9E JUIZ 

e APARADÕR/CREDENZA - para o atendimentos çla- necesidades 
doPoder-  Judiçiárib, co'hforme cond[ç'ôes, quãntidades , ex,iências 
estabelecidas' id anexo'I:do Termo dê Reerêrcia"02/2018/DCP-bMP. 	 '4 

'i.X 	In0ependhterpente de transtrião, integram 'esta 'Ata o 
Edital doiPregão Elettônko n. -30/Q,8, ãTeçmo de-Referência, n' 
02/2018 - DCP-DMPaa pr6ppsta 'vencedora. 	 / 

( 
1' 

a' 

4' 
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Tribuhal de Justiça do Es1adq deMdto Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

peparanento.Ádminiítràtiyà -Gerência etoriaI de Licitação 
Telefone: (65)361Z3t47 

e-mail: licitaqao@tjmt.ius.br  

TJ/MT 

 

Tríbunal'de Justiça 
MATO GROSSO 

Fis. 	 

   

ATA DE RGSTRO PREÇOS N. 1-15/,2018 - CIA. 0081028-80.20191.841.0000 

2,1. 	Empresã vencedor:" 	 . 	- 

Empresa: MILANFLÊK INDÚSTRIA -F COMÉRCIO DE MóEIS E 
EQUIPAMENTOS 	- 	 .. 

CNPi: 86.729.324/'OOO261 	INSCRIcÃO ESTADUAL: 13.193.116-4 
,Endereçb:• Avenida \/, n PO1A, Distrito Industrial. 
Cidade: Cuiabá/MT 	 - 	CEP: 7ff'098-480 
Telefone: 155)3317-2100/31 317-2105 E-MAIL: admmiIanflex\com.br 
Npme do Representante Legal: GILMAR#RANCISCO MILAN 
Carteira de Idçriidade: 760.527 	OrÓ5b Expedidor: SSP/RS 
CPF:344.848.171-87 

Õ preço  registrado, ás, 'especificações do 'objete, a 
quantidade, fornetédores) e as dêmafs condições ,ofertadas ra(s)' 
propbsta(sf são as'ue sequem:- 

1' 

LOTE II 
MiLANFLEX ÍNDÚS1RIAE COMÉRCfÓ DE rÓVEIS E EQUIPAF4ENTOS 

Item - Descrição 	 ' 

-. 

Uqi'ade 	. 

- 

Quantidade Valor 

Linitárià 

'Valor 

Sotai 

R$ 

£2 

- 

ESTAÇÂÓ DE TRABALHO - MESA 
EM'L - GABINETE DE JUIZ 	" 

Estação de tr,abalhd para gabinete 
de juiz, 	coni 02 tampos, restas 
ríledidas: 

TAMPO,  PRINCIPAL: 	com 	medçdas 
,aprokimadas 	de 	23d0m'm 
(L)xSOOmrn(P), 	 tampo 
etrita'mente 	retangular 	e 
le»emente arredondado, çónforme 
modeloeferência em anex/o, 

TAMPO 	LATERAL: 	com 	medidas 
- aproximadas 	

1 	
'de 

I200MM(L)x600MM(P), fabrica'do 
'em1VÍDFfl'1DP' ambo 	bs'tamoos 

,. 

Unidade' 

• 
'escolher), 	'afixados 	de 	forma  

270 
' 1 

'. 

' 
. 

r 

R$ 3.283,00 R$ 886.410,0U 

com espessura à paftir de 4Omm, 
conformeno'rnlas 	ABNT/1\113R 
15161:- 	15316-2 	e 	.15316-Ç 
denstdde -média de 600-'kg/m3  'e 
revéstidocom laminado melamínicô 
de 	bàixa 	pressão em 	ambas -as 
faces, resistente a at*aâo, bordas 
retas 	encabeçadas 	com 	fita 	em 
poiiestirdho 	sistema 	de 	colagem 
Hot,T 	MELT 	de 	superfície 	\dsív,él' 
texturizada com espestura./ mínima 
d&2,Smm. na mesma cor do'tampo, 
qúe 	serão 	fabricados 	nas 	cores 
WENGUE e -NOCE MONZA (à' 

 

'Bloco Des. AntónlQ de Arruda - Av. Historiador Rubens de Nendonça,S/r -'Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá,- MT-- Tel.:(65? 3617-3747 
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Tribunal de'Juttiça' do E,stadp,dejv%ajoqGrósso 
• CoordenadoriaMministrativa 

Departamerflo"Add'lnisUativo - Gerência Setàrial Oè Ucitaço 
Telefone: (65)317-35*7 

). 	e-nt1I: licitacao?tjmt.jus.br  
Tribunal de Juitiç 
- MATO'GOSSO 
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$ 

- 

' 

, 

'4 

'a, 

,-Tubo 

embutidos. 

Estruturas 	de 	apoio 	Fab[icaàa 
em. macieira MOP/MDF, rfa dor 
escolifer, que' tqtali±e 40mm4 de 

- espessura; 	dom 	'me'didas 
'aproxirnaas '4de 740fruti. de altura, 
fqtahzando aproximdanente 	780 
nim .c9ni "o tampão (altura padr,ãcx 
de 	mesa) 	1 ?e 	latura 	de 
aprmdma'claj'nenÇé 7QOnim, podendo' 
variar, 	considerando ' 	'qUe 	a 

., 	' 	. 	-ç profundidade, 	do 	tampão 	e 	de 
SQOmm, -cqrp um perfil inoxidável r 

de aØroxiniadamente15mnt'afbado 
através 'de entalhe.na madeira,com 

respectiva' altura 	da 'estrutíira 

parafuso rosca autQ' çortante tipo 
chipboard -cimentado 5,0 x40rnni 
com 	altá 	resistência 	o 	,tdrquè. 
Fixação de painéis trdntais através 
de 'pai'fusç 	em' aço 	co'nforrnado 
'pa'a sistema minifix com rosca M6.  
T4dos 	os 	parafusos 	da 	e.sp-uttlrd  

devem ser ocultos Pés cia estr
,
utuça  

en-ino,'om regulagem'de altura.,  

base da ponteira da Mesa: 
'Na 	p'4çnta 	da 	mesa 	'dev,rá 	'ser 

iadum tubo metálico redondo. i'nsta' 	o' 
em 	aço.,  ino*idável4, 	polido' 	'ou 
alumíilio 	poIido, 	resistente 	' 

espéssUra jxtê'rn'a 'de 5 p'olegadas 
•ç espessura Jnternadç, dQrÍpin)o4  

oxidação,'calor', 	e 	'impactos' com  

- 

'. 
, 

• 

• 

}i6, 	e 	tambor 4minifix'g4zamc, 

resftçnte 	e 	com. 	kaça,fusos  

' 	'4 

« 

,- 

4.,1 	 ' 

mbdeira 	cm 	- 'revestimento  

fixâda 	ao 	tqmpó 	'at ras• 	de'  

15 mm, com a base deaço inoxtott,  

' 

. 
" 

• 

. 

" 

Y 

• 

• 

, 

- 

- NJ 

- 	.. 

- 

•• 

, 

,- 

'. 

" 

r 

.4' 

" 

'' 

4 

. 

" 

- 

• 

, 

' 

, 

• 'É 

1 

'4  

4. 

'1 • 

4 

- 

,4 

, 	'1 

r 

• 

. 

'. 

• 

7 

• 

.4 

'4  

'alurnínip 	 'medida polido, 	'coÇi 
e4erna 	aproximada de 	250rnm 
fixada 	do4'  t4rnpo 	principal 

parafusos 	ocultos, 	confoçn 	,o'-  
modelo reçrência'infra 

Paini frqnta(e painel lt'eral em 

laminado 	de 	,baba 	pressão' 	- 
MDP/MÔF 	- 	conorrne 	normas 
ANT/NR -153,161, 	15316-2 	e 
13t63,.,  na cor a"e'scolher 
espessura 	de 	25m&i, 	revetido'  

-com laminado melamínico'de baixa 
pressão erhmbas;as"Pces na cdr, 
preta, e'ncabeç a'da napaíte lnferidr' 

-com 	fita' 	de 	polieÇirèno 	com 
suberfíde 	vjsível 	texturvada 	com 

	

'epesura' 	de 	2,5n1r'4i 	4a 'cor' do  
mçlamíni'co. 	Dpverá 	apreséntar  
dimer4sôes cómpatíveí'4com efeti'a 
'fixção dbs pés e tamØos,  wedando 
À visualizaçãoo as,sento da'cadeira 
do, usúáçio,, tixacR 	.,à 	estrutura,  

'através 	de 	parafuso  
çonfbrm,ado ,pará minifix com  

A 

/ 

4 
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Tribunal.de  Justiça 
MATO GROSSO 

Tribunal de Justiça dç'Esadó de"IAato'Grosso 
1 	 Coordnadoiia. Ad mJn istrativa 

Departamento Administrativo - gerência SetoriI de Liciaâo 
Telefone; (6)3617-3747 

,e-mail: licitacao@tjmt.jus.br,  

TJ/MT 

Fis 

ATA DE REGISTRO PRECON. 115/2018 - CIA. 0081028- 
altamente resistente ao torque. 

Gavéteiro: caveeiro fixo com 04 
(quatro) gavefés, com rfiadeira- com 
re'estimentd 	laminàdo 	'de' baixa 
presso - 	MDP/MDF - conforme 

4 
' 

normas ABNJT/NBR 1531t1, 15316-' '. 
2 	e 	15316-3, 	com 	2Smm 	de;  
espessura, de dypia facë;Ôãs cores 
WFNGUE 	E/OU 	NOCE 	MONZA, 
medindo 	aproximadmeqte: 
60cmX35cmX70, 	cm 	'(CxLk). 	Os 
parafusos dem 'ser embutidps d 

• nào, 	apatentes; 	encàbeçada 	na 
+ parte 	inferiot 	com 	fita s 	de 

poliestiren& com 	superfícië 	visíVel 
texturizada 	âom 	espessura 	de 
2,Srnm da cor do, rnelamíni'co  

As 4 gavétas deverão ser fabricds 
em MDP/MDF de 18mrn,nas cores 

• nas 	cores .-WENGUE 	E/OU •NOCE 
• 'MQNZA, 	e' 6 	puxador'es' 	as 

gavetas deverão ser ;em áo inox 
prata 12'çnm, conforme t modelo 
em anexo:' 	 - 

7 

Apresentar documentatjo ou laudo 
técnico 	que, 	comprove 	que 	a 
madeira 	utilizada -é 	originária 	de, 

conforme certifica,ço' emitida pelq, 
'ABNT 	JBR 	14.020;2002 	e 

.fontes' 	de 	"manejo. 	sustentável,  
' 

14.024>004 - 	ro€ulgem 
ambiental, bem como refere6te, à 

- 

ÁBNTNBt13966:2008' 
Modelo referência 

/ 
Garà'ntia do fornecedor de, no 
mínkmo, 05 (cinO) ínos; 

Obd. 	•0 	fornecedor 	deverá . 
entregar 'e instalar os materiais 

n4s 	locdis 	determinados 	pelo, 
Fiscal 	do 	contrata, 	conforme 
tabela do ANEXO II. 

'•/ 

MARCAMII..AN 

APARADOR - GABINETE JUIZ '. 
7 - 

O - aparador 	deverá 'fabricado 	efti' 
madeira 	MDP/MDF,,  conforme 
normas ABNT/NBR 15316i,, 1516 

e 	1153f6-3; 	,com 	tampo 	de - 	- 
40mm, laterais e'base d4 25mm, e 
fundo de lSmm, dênsidade' média 

13 de 690 kgm3,,  dupla face, na cor Unidade 270 " P4 2.432,00 P4  656.640,00 
WENGUE 	e/ou 	NOCE, MONZA '(à - ,,Ç 
'escolhér), 	com 	medidas, 
aproxitiiadas, 	de 	'lSOOmrn 
(comprimento) x 480mrn (P) e 
SOOmm (Altura). 

peverá 	possuir 05, (cinco), portas 
embutidas 	cortV madeira' MDF de  

Bloco Des. António de Arruda -Av.  Historiador RubeM de Mendonç, /N - Prap'das Bndeiras 
CEP.: 78049-926 - cijab - MT - Tel.: (65) 3617-3747 

/ 



ATA DE REGISTRO PRECOS'N. 115/2018.— CIA. 0081028-80 2018.8.11.0000 
• ' 18him, dupla face. A parte interna 

deer 	,dssLjir 	divisórias  
(piateIeiras) ''ehY 	MDP/MDF 	de, 	- 
25mm, cori direntes,éspaços parçj  

armazenamento .de4  materiais 	de 	7 
-diteientes 	rtiedidaL 'os 	puxaddres 	' 	

• 
devqço spr 	lguais 	aOs, da 	mesa 	 ., 
abinetejui, fabricadoem aço mdx- 

• prta 128mni 	 É 

4' 	 '.4.4, 	 • 	-4 	 - 

• Apresentar; 'no 	mínimo, 	08' 	riS"  
ir(oxidéQeis, ,coni 	tuta entre 40s 	 -' 
5Ómm, e 'larga c&,ipatíei com à, - 	'- 

estrutura 	Io aparador,, eviando o, 
,empenaK,ènto 	da 	madeira' 	bqse, 	 4' 

que supbika todo omóvel. 	, 	• 	-' 	r 	 • 

A 	afixS'ço- se 	dará 	através 	de  
parafuso 	ao 	conformado 	'para 	 3 
mifiifix 	com 	rosca 	M6, 	e ,tambQr,  

rnimnifix 	de 	zaFnac' 	,altamêhte 
•resistenteao torque, com parafusos  
não.aparente.  

Mqdelos çefericiaY  

Aprese'ntac docurtientação ou Ia'(id6 
-técnícp 	'que 	jcomprQvé 	que, 	a, ' 
piadeira 	utiliz'ada' 	é 	originárla 	de,  
fontes 'e 	manejo 	systentáyel, 

" 	coriornié certifidação erffitida pè]a 	
' 	 4, 

-'ABNT 	NBR 	14.0202002 	e 
1;02*2004 	- 	rdtuiagern 	 • 	 •-. 	 '-4 

'ambientai, 	benf cpi4no 	rèferente 	 1 
AqNTNBR13Y61:2(YlO. 	

4 	
5 

Garantia do fornecedor  'dei no 	 - 
mínimo, Q5-(cinco)nos;  

•¼ 	 . 	 "V e 
Obs. 	O 	fqrnecedor 	devera 

€ entregar 	instaiíos materiais 	
" 	1' 

rios locais- dcteímiAdos 	pelo'  
FícaI-44do 	contrato, 	'conforme' 	 'k 

tabeiadoKNEXbII 	1" 	 • 	 . 	 '' 

MARCA MILAN  

É 

<4 

T1bçsiai deiutça - 

MATO ÇR49S50 

- 	-t 

1rib,upa! de.Justiçtt'do Estado d,e)tviato'Grosp 

Dçpartamnto Administr,atvo— Gerência Setorial dejScitaâo. 
- 	Coór4nadoria'Admiriistrativa 

- 	 ' 	j ., -7 	 TnInÇrn7. (ÇÇflA17:T7fl - 	
- 7 	..."...-.!,.'. 

-1 
	

e-mail: licitacao@tjmt.jub?  ' 

" TJ/MT 

FIs. ,o4 

(c 

-( 	
4 

L DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

	

4 4 	 -4v 

3:1. • ;As despesas décorrerités, deta ' contratação' 4stSd 
prograrçiaclas ,em dotação drçamentarii Øropria', prevista n9, 
orçamentà do TrbunaI -de Justiça 'do Estado 'clé Mato- Grósso, 

r para ,o exercicid de 2d18, na'classjficação abaixo 

Gestão,/Unidade.: UG'0601 l tRAUé'UGOoQ?.-L 2'o GRAU, 
4.., 	 -' 	•) 	4' 

	

Fô,ntè: 240' 	 -4 	
- 

-' 
-Programa de Trabalho 06 - Ap,oio Administrativo 

Bioco11 1Des. Pntónlo de Arruda'- Av. IllstoHa'dor Rubens.de .endSnça, S/N - Praça das Bandeiras 
4 	

- 	CEP.: 78049-926 1  Cuiabá - MT --rei. - (65) 3617-3747 
'.4 

4 	 4' 
-É 

-4' 

4'  

-4. 

-t 



1 Tribunal de JUstiça 
MATO G0SSO, 

Tribunal de Justlia doEstado de S4aIõ Grossõ 
toorderÇadoriaAdrhinistrativa 

Departamepto Administrativo —Gerência Setorial de Licita'çb 
Telefone: (65)36f7-3747 

e-mail: licitacad@tjr4it.jvs.br  

TJ/MT & 

Fts 

1 

ATA: DE REGISTRO PREÇOSN; fl5/2018 - CIA. Ó081028-802011iii.8.11.0000 
Elemehto de Despesa 4.4.90.52.1..L 

ProjepfAtividade/Operação. Especiãi 2007 - Manptenço de 
erviços Administrativos'Ô&ais. 

3.2.No(j) exercício(s) ,seguinte( 's) correrão.. à conta dós recursos 
próprios para atender & 	espss.da 	ema- rifureza, Cuja 

- 
alocação será feita no ,início e; cada eercíciofinance(ro 

4. VALIDADE DA *AT A 

4. 	A validade da Atade, Registrq de Preços será de 12 meses:, a 
partir do da asintura, não»podendç pdt prorrogada. 

 D ADÉSÃO À ATA DE REGISTRO bE PREÇOS 
 

5.1.. 	esta Ata de Regitro de - Preços, desde que previmene 
autorizada pelo ó?gão ge~enciado~,'poderak Ser utilizada por &gãos e 
entidades da Administração. 	 . 

5.2. 	Os órgãos -ou entidádés interessados 	utilizaãó'dç, Ata de 
Registro. de Preços devefão ênqminh 	slicitação, prévia ao órgão 
gerenciador/Departament,,o Adhiinistratiyo. 

5.3. 	Á-' utilização desta Ata por •qJtr -órgão- ou entidade fic 
condicionada aosisgqintes pressupostos: 

a) Não-càmpro'metiment'q da capacidadç operaci9nal do 
forneçedor. 

b) Apuêndia expressa:do?fornecedór. - 

c) Não 'excedei a 104 (cèm por cento) dos quantitativos 'dos 
itens-ou lotesdo instrumento çonvocatóriq. 

5.4.0 quantitativo dçcorr'nte das adesões à ata de régistro,de preços 
não podrá exceder,' na totálidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cad item 'registrado- na, ata de registro de' 
preços para o órg6 grenciadpr e órgãos participantes, 
independentê. do número de órg'ãos não patticipaótes que. 
aderirem. 

6. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO' 
/ 

6.1.05 materiais- deverão seLentregues no Departamento de Material 
E 'Patrimônio, 	sitUado , n' AlmoxarifaØo\ do 	DMP 

- . 	 Avenida Fernando CofreaØa Costa, n. 6960, Bairro São José, CEP 

-Á 

/ 

/ 

Bloco Res. Ar*óiilo de Arruda - Av. Historiador Rubens de Meqdpnça, S/ N- Praça daBandeiras 
CÈP.: 78049-926 -C'abá - MT - Te).: (65) 3617-3747 
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frihunpf4de Jysjiça do EstqdÔ de Mato' Gps 
q 	 CoordeçiaJoria Adminisjtàtivá' 

pepaftamentoadrtiinistrativq -Gerência S4orit4çLicitaç5o' 
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A 

Eis. 	- 'Tribuna! delustiça 
MATO GROSSO 

4-' 

ATA'DEREGISTRO PREÇOSN. i1/2O1'8 ,CIA. 0081d28-802018.184100OO 
78L.Ü.o-535,,,,po período das 8h Às 12J1s d das 14 às lBh; 0, 
aendamento de'etá' ser feito com 6, Éiscâí do contrato4 cuja 

/ presença é Indispensável, Sob pena, de, não recebimento, 005 
materiais;  

la) Para às itens 1Ôe11 do Éoteté itens i2,e'13 dotote - 

,-, II e itens 14 e, ,15 do Lote ,IIII, após o torjibaend' no 
depósikÕ d6 DMP, especificado no tópico 1 'dé&ta' cFáusu}a; 

/ 	deyer o forneceØ& instalar os materiais nos locais iidicadb' 

/ pelo fiscal, nos jipicais estabélecidos no ANEXO* fl, dó 
Termo-de Reférênciaç  

6.2:A entrega provj'sória será- bara ef;o de 'verificação de 
c6nfor.midaJe dó- produto' É nos casos & est'4re'mdanificaqosou 
com aêmbalagém violada, o fiscal do contrato poderá suspendero' 
recebimento e devolver os produtos- de ífnediato. 

6.3.0 licitapte vencedór déve' apresentar iJótá Êisdàl Eletrônica - 

bÂNE- (de, acordo com .,Iegilação da- SEF4ZM-T)) e «deverá estar 
'acoinpahhada da* Certidõe de FGTS~, INSS e Certidões 'Neôativã 
,de' ,bébitos.,:. 'Fed,erál, tstqdàa 	Municà 	junfo -a Justiça 
'trabalhista, 'derÇtro do prà2o de validadey-onde'.sérãoconferidos ê 
recebidos.  

6;4.0 documento 'fiscaJ d,evéra Õbrigatoria,mente conter as 
éspecifkações dás objetos entregues consfandp a mâtca d&cèdâ 

um 'dêles ,e ;-' respectivos núméros de série. ,Em 'campo 
'4- 	 ompIemefltar na -Nota Fiscal,,, d'ever ser iní6'rrnadb o número 

de Nota deÊmpêpho, Código/Nome, 'do, Banco; Código. da 
,'Aóência, tonta Corrènte ara depóit 'do pàgamentó em 
noitada contratada e nornedo FJscàJ,do contrço; 

65.Caso 'sejam '05 materiais' ,do anexo. 1 do Terrrio d: Referência 11 

'djvidido em'- 02 émpénbos, lá serem enviados. para ,o, 10 
grau/instância ,ê 2° 'rãu/instâncka, enviauma '?ipa fiscal 
rSpectivamëpté pará ,cad 	e'rØenFo,- sob peba) dë. n5b 
rec'ebimentó dq.rpateHal ou o cncelaçnenW a nota fiscal, cujo 
cus€ds etarãd-ao encargo do forneodpr; ' 

4.6.m ,caso de mudança4'd endereço de entrega, será informado 
antecipadariteht-e, juntõ ad ernerhoou no ato db, agendamsiSto 
da,entrega dos mate riais; 	 -' 

-6.7.No transferir pata' outrem; i'io todo oú :em- pàrtè, os s'érViços - 

?contratados sem'pr via' e ,exprpssaanuênaa-do 'Contratante; 
6.8.0 tr$ispore, custo deraftmntação 'e estadia dós materiais do 

,a?iëxo 1 dó ,Termq'deeferênci serão custeqd,qs pera torít'ratacja;, 
'6.9bs serviços de nanuleriçãoArelizado/nos 02'('dois) últimos' meses 

'l- 

Bioco Des. António de Arruda Av. Historiador Rub'ànsde Mendopça, SIM- Praça das Bandeiras 
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TJ/MT 

FIs. 

do. Prazo  de garantia tofal terão prazo de 90 (noventa dias) de 
garantia dos serviços prestados; 	 / 

-'6.10 	Em caso de substituiçãõ- de 'rtatérjais, os mesmos terão o 
prazd de garantia renovda inegraFmentê, a contar da data da 

• enfreqa &instalção dos mesmos. 

7. MQDO'DE RÉ'CEBIMENTO/ACEITE 
-d 

.Z.LOs materiaiS serãõ, avaíiados -com o escopo de verificar sua 
corformfdade quànto à qualidàde des&ita no prçsente Termo de 
Referência, réservadoaó Fiscal do Contrato rejeitar, no todo ou 
em parte, p 'entrega Øos bens, caso seja verificado alguma 
desconjormidØde técnica ou documental (-riota fiscal, preenchida 
ém çlesaco?do com o Edita] sAta dilRegistro de Preços)'. - 

7.2.Quandõ do recebimento provisório dçs materiais empnhados, s 
após' -aS devidas verificações à equipe 'do Depart-dmento de 
Material e Ptrimônio- e/ou fiscal do contrato, constatar qie o() 
item s) nWo atende(é'm).ps exiências-do Editàl,a contratada será 
NOTIFICADA para realizar 0 retirada no prazo má*imb de 48 horas 
ou a depender da quantidade á ser entreq'ue, s, materiais nem 
serão recebidos. Após espe prazo, o Trib'pnal de Justiça não se 
responsabilizará pela -guarda e 'quaisquer outros' encargos 
prõvSientes de casos fortuitos ou forra maior. 

7.3Os4riateriais serão recebido, copfGme õs'artigos.73Ya'76da Lei' 
n. 8.6Q6/93, daseiinte forma: 	 / 

• PROVISORIAMENTE, no ato -da -entrega -dó objeto, para 
efeito de posterior verificação da copformldade -do produto 
com as especificações constantes do Termo-de Referência; 
:DEFINITIVAMENTE,, após a veríficaçã'o .da quantidade 

" 

	

	
exigida neste termo. de Refefência, dm até-05 (cinco ) dias 
Citeis após o recebimento provisório (prazo este se o 

. material estjVer em ,cdnformidade com o Edital, podendo ser' 
maior 'a -deend'er da quarftida$e dos materiais a serem 
entregues ou pëcessidade auxílio tédnito), mediante atesto 
na nota' fiscal, após comprovada a adequação aos, termos 
tontratüais e desde que não se verifiquem defeitos ou 
iriperfeições,: 

7.4.A eptregã de matériais  com NàtaFiscal de valor acima de R$ 
80.000,00 (oftenta mil reais), devérão ser recebidos pelo Fiscal e 
acoriipanfladópela torrissão Per'manente de/ Recebirn&to de' 
Material; deignadá p&as Portaílas n. 458/Z013-C.ÀDM e 
47/2913-C.DM, atestando"a Nota Fiscal em conjuntocom o Fi a! 

Bloco Des. Antônio de Arruda - Av. HlstQriadpr Rdbens de Mendonça, fli - Praça das Badelyas 
CEP.: 78049-92 - CuIabá'- MT - tel.: (65?  3617-3747 
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do contrato. 

/ 8. DA AMOSTRA 
& 

1 

TJ/MT - 

FIs.O 

À' 

8.LSeráexigiaarnosr&dos itens c6rrtanves ahexg Itdo Termo -de - 
Refernda, ciJjo prazo máxrno para o enyio serádê TO5'(cinto) 
dias'; e de 10 (dez) dias, úteis Aar"á o réçebirnenta pIo 'DM, 
contados a'  pattir da solicitação feita pelo pregoeito, objetivando a' 
avaliação dó atendimento- das)  qspecificaçõés técnicas tanto pela 
área —solicitante, ,çuant,o pelo Fiscal do Contrato, a fim de veri'ficar 
ascaraétØísti,cas  dojnàterÍal; 

8.2.Para-o itens 01, O$,04,95,  09,i.3 q  14, caso sejam ofeftadas 
as marcas/modelo referencia hão serão solicitádas amosfras,, 
sendo eigida as amostras caso.' ofertem outro r+iodelo' 
e,quívalc'n,te, a fim de •Verificar se atendem' integralmente as 

decriçõesk 	
- 	 - 

84.Cas'o haja rã 'solicitação do- Pregóeirb, o licitarfte pv9viõriamente 
classificado em prim,eir6lugj'devérá'apresentàr amostrns para os 
it'éns, 'qjetivandçí o confronto dos materiais btãos corr1 1 as 

7caracterític?s estabeleçiaá no Anexo 1 adrerrmo  de ReferêHéia - 
'Esecificaçóé&Té&iic'as, a sereM 
em ,  local indicado' Øe'Io rëgpefto ou 9  resp,dnsável pela área 
olicitajtq, corrj' agendamento 'da .dáta' e'horr[6 — dê entrda, no. 

- periodo das 8h !as .2hs e -da, 14 as 18h 	, 
8 4 A amostra élevêra e$t4r'devídamente  identificada com 'o nome dç 

- 	 .1 	 -  

licitante'- conter Os,  ,respectivos, piospectp e manúai 	se for o 
- 	caio, e dispor na'embalagem de infdrrfiações quanto às sua 

características,-,tais c9rn6 data dê 4 fabricação, p,azõ dé. 'validáde, - 
quarltid'ade -cío produto, sua marca numero de referência, código 
'do podito'e rn9delo. 	 1 	 " 

,S.s.tjs iicitants, deverão, colocar 'à disposição da Ad'mictistração.. tdd'a 
as cohdiç6es indispensveis à realizap'de testes e fornçcér, $Ln 
-Ônus-,,os manaisjmpÊéssos ér&línpia porÜgties -, neççssários ao 1  

seu' perfeitq márit.tseio, quando for o caso-. 
8 6 Os cqterjo"adotados para ,  analise e posterior ,4rovação das 

.amostrsso; 	 . ) 	 '. • 
• analise de conformidade'-com as-especificações dá, Anexo Ï 

do:termo  de Referênda 
 

anális,e'dèqúa' - 	lidck de Fnateiai.ssmilares utilizados para a 
- 	- ' 

fbritaÇko dos proclutos;1 	 " 	 - 

análise dê. £cabarheno., A 'amostras'deverão 'apresentar 
aparência hqmonea,comsuperf(àies -lisàs1  sem riscos ou 
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- 	bolhas. 	 - 
8.7.As mos&as serão analisadas pela,  área 'soÚcitanfe, que emitirá 

parecer acerta da C9nformidde jzom as exigências' do termo de. 

Referência., 
8.8.A no aprae'nfação ou reproVação da amostra, deslassifidà o 

licitante.,  
8.9.É facultado aos den)ais ii4tantes' o4 diiéita de àcprppanhar todos os 

'procedi?nçntos relativos à entrega e inspeção das amostras. 
aio. 	Para a presente ãontrtaç'ão, entende-'se ,0' termd amd'stra 

corno sendo um exemplar tàomIeto-dbéns'constantes dó TermÓ 

•de Rçfer€ncia', çonsfruí'do çom materiais novos, seguindo 
exatamente--as es5ecificaçõé's constantes do presente  Termo de 
ReÍerêrfcia, com o objetivo de ser' analisado quanto à 
conffrmidadé com,  o especificádo.  

Os profótipos poderb ser manuseaÓ, 'desmontadb's e 
verificados detalhadamëtite, retornando-o proponente no estado 
'que se encontrar após- a verificação por parte do Fiscal dos,aUtos, 
sem onus para, o Contratante; 'para' comprovação do atendimentô 
das Specificações. Dee-&e garantir que a entre'g'sçrá realizada 
na's"mesmaÈ carakcterísticasdo  qué foi diporibilizádo pára análise, 
senó'asim', os protótipos devem reunir condições de verificação 
de todos Õs elementos 'específiços ou dé c'opjuntos compostôs que 
tóbstituem os produtos ofr*ados. 

8.1í. 	Após análise ,das amostras, , arrematante terá p prazo de 
10 Çd) dias para,a retirada do po'duto, contados da,'notificação 
efetuàda pelo Pregoeiro, e,,aós a preclpodo pràzo, a amostra 

- será considerada comd doãção do licitantë arrematante. 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO 

(trinta) 
9.1.A eptrega dos materiais deverá oõrrër n prazo de, 

x  dIas-apó o reçebimentoda Nota dê Ernpenhb. 

10. 	AS'PENALÍDÀDES SOBkED- LICITANTE 'CONTRATADA 

M.I.  ADVERTÊNCIA: 
10.1:1. 	Advettêncià pelo não'cumprimento :dk'  Cláusula 

Contratual,,desde'quç não interfira Ao andarnérjto' normal do 
serviço pU sua concluão e hão traga ,prejuízos econômicos e 

-funcionais a este'árgão; 
I0.2. 	MULTA: 

10.2.1.. 	te 1% (um por cento) sobrê ci Valor total do contrato 

Bloco Des. Antóblo de Arruda - v..Historlador Rjbens de Mendonça, S/N - Pr4ça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926-cuiabá - MT.— Tel.: (65) 3617'3747 
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1 

e» 

outras hipoteses inexecução parcial do CONTRATO, 	- 
De, 20% sobrd'q 'alor ttaÍ'do' boi5trato Qéca5os'de' 

reçus 	ipjustífic'ada éem iKici'ar a eptrega :dqsvobjétos 
liçitadps 

II.. 	recusa injustificada em rpohtr.os objet9s1i&adôs; 
. .Ã 	- 	- 	 .- 

iI. 	'recusa
- 
 )njust

.
iflcada em entregaç 1a totalidáde dos•  pbjetos 

licitados;  
IV., oiitr 's hip6tesq de- inexecução-tôtai ddbO'JTiTO; 

106. 	O contYatdo- -estará yjeito ainda, às seguÍntès sanções - 
'administrativas: 1 	 - 

4 I. 	DecFaÉ'açS& de inidoneidade para licitar ou contratar çom 
AdrhinisEca'çãp Publica; 	' 

• -np sú6stitüiço de objétp retusádd ou con \rícfos', desde 
prçial;.' 

IV 

	

	entrega de material com defeito de fabrica'çâo, danificado 
e/çu incomlêtb; 

1. 	e 

ir 
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a cada rqincidêri/1àdqmótiyo determinante da. âpliação da 

•penalidâdede adveçtêrciá; 
1t.2.2. ' 'Dê % dois pôr tento) ao' oia ate o. imfte de 29% 

(vinte por cehto) sobre o valor das mercadoris nos casos de 
atra 	injustificado. déaté OS diaslnos  prazbs de:, ; 
1.' 	Na entrçgadobjeto licitado;. / 

II: 	Na- móntaem; 	 - 

II 	Na subtiti4lção do objetQ licitado, 

IV. 	Na. prestação dos-serviç6s cLe .assisSnciatécnJca. ç 
103 	De 2% (doipor Cento)-ap dia ate o limite 	 20%, 

sbr 	'valôr total da origâo pendente1,  nos casos dê 'atfao, 
e/Qu recusa injustificada acima dç 05dias-nos Prazo&de: 

1. 	Na ntrega deobfet6lititado'; - 
1I £N(montagem; 	

- 	
e' 

J11. 	asubtitúiçãdoobjéto licitado; 	- 	 4 

IV. 	Na prestação dos serviços de'asitênci ecica 
10.3.1. 	Apo o 150  diai de a,traso tio przo previstq para 

erga ou substituição doobjeto, licitado; serTi jiitifiE4tiva 
aceita pela, Administração; o objeto será considerSdô como 

Ínexecutado)' 	- 	 - 	-' 
10.4. 	De 10P/o sobr o valortotál da- obrigação pelnder1t  rios casos - 

dê:' 	:  
enfreg'S parcial dos objetos licitados; 

- II.,-' montagem parcial dos Qbjetos licitados; 

4 
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II. Su$enão temporárifk Øe, participar Øe licitações 
impedimento,te :contratar com o Poder Judiciário; 

10.7, 	A aplicaçãd das penalidadS setá precedida -da çoncessâõ .iá 
oportunidade de ampla  defesa por parte do-contratante, na forma 

'da IQ1. 	 , 

11. DAFISCALIZAÇ4O 	/ 

11.1. 	A fisdalização se dará pàló servidor Analista,  Judiciário 
CLSINILTON AGUIAR 'REI (Matrícula: 25-309);' 53O9) e'como fiscal
substituto, o servidôr .EINÂLDO MARTINS TEIXEIRA (Matrítuja 

- 28,.847),çhefe da Divisão d&Controlà PátrimoniaL 	- 

1' 

12. CONDIÇES DE GARANTIA/E OU.ASSISTÊNÇIA TÉCNICA DO 
OBJETO 	 . 

12.1. 	Éntregar os certificados de garantia juntamente com 95 
/ 	objetos -para os poqu'os que as 

1 

sim'O exigirem; 
12.2. 	-A -ãssi'stência técnica,' quando necessária,,  fat-se-á' no local 

onde estiver instalado o eciipamento,s'endode responsabilidade 
do licitante contratado à sua retirada- 'e, a devolução rios 
réspectiv,os locais caso haja necessidade do conserto fora do, local, 
correndo s suas expensas o transporte. 

12.3. 	Inforrnar'a retirada dó material objeto de aSstência técnica 
'ao Ficl-e ao Departamento de Fvjpteriale Patrimônio - DMP. 

12.4. 	Durante o plazo de garantia dos materiais, estabeJecidp em 
01 (um) aio parq o item 9; de 02 (dois) anos para os itens 2, 3 e 
4; de 03 (três) anos pará ositens 1, 6,-7, 8, 10, '1:.; i4 e 15; de 
05 (cinco) anos paa os itens 5, 12 e t3 - o Fornecedor ou •sua 
Assistência Técnica credenciada prestará os 5ervtjçós de assistência 
técnica aos equipamentos adqujridos, com ajustes, reparos 

necessários 	e- manutenção 	corretiva' 'dos ' respectivos 

/ 	equipamentos, cujas despeas àorrerão por sua conta; 	- 
12.5: 	Constatada a necessidade,  de ÈubstituJção do equipamento 

défeituoso, o forfl'ecedor terá' o prazô, de 05, (cinco) qias para a 
,retirada.. 

126. 	Após 'õ'rQcolhiment do eiuipahiento  ou: Ênateriaí defeituoso, 
proyidefciar a troca no' prazo deJ5'(cuinze)dias. 

l2.7. 	A contratada ficá obhgada- durante o período de garantia e 
em 'caso de necessidade,  de substituição de produto e/ou 
cbmponentes que 'não mais, existam no mercado, ou que estejam 
fõra de 'linha 'de fabricação' em razão de evolução 'teénológica ou 

Bioco Des.-Atónio de Arruda - Av. Historiador Rubensde Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 
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que, por qu&qur outro màtivo»o fabricaoté.não'rnis o produza - 

a proceder ,à substituição ' porroØutos ê/tu  comonentqs 
técnologiarnente equivale.ntes,ou superiorçs. 

	

1 12.8. 	Á s'dbtituiçâo dp 	 iios' casos 
rçferjdos acima, estará condicinada a' autoiza,âo dó Pesidehte 

do Tribunal d Justia; 	 . 

	

12.9. 	Em caso de danificaço estrutural (parede, 1prtas, calçada, 

	

: 	.eft) cfurnté  a éqtregà dê .matèriais, é ;de responsabiIidade do 
contratada 	iritegçal reparação é liiT(peza do locl onde fôra 

enfrgue; 

	

13. 	OBRIG4%ÇÔE5 DO FDRNECEDORE bo ÓRGÃO GERE&CXAÔOR 
1' 1' 

13.1 	São obrígaÇões do FOftNEÇEDOR: 
13.1.1. .'rtega os materiais,  do ANEXO-L 'do, Termo de 

Referêpcia, coríforfne ecriç9*.do  Ite1ii1ØDO$EEr1tRÉGA;. 
13.1.2. 	Aprãsentãr Os materiais jJcitdos novos e ernlqdo's ' 

adequadamente.' 	 - 
13.1.3. 	Apreptar decíaràão,dé idpeidada parta *itar  da 

contratar corrLa dmin1ttàçãô Público, 4evençio cornprovr 

reguIgcidade-frcál. 
3:1.44 	Cumpri os pra;s de-entrega, sob pena dê aplicaçâo' 

de sanções adrpJnistçativp. 
13 1 5 	IrfPormar ria Nota'Fiscal,, em, campo- complementar, o 

número da Ata d&gegfstro dej prçbs búbiero da €olièitação 
e Eni'penho e 'da Nota, de Emper1fdToidentiflàádofldõ 

proceô, 'o nome doflgca(o contçàtô, bem cornq a descrição 

e-a' marca -do'materialsoFcitado. 	 - 
a) ,Caso sejam os ,materiáis. do ANEXO, 1 do?  Termo de', < 

Referêpcia, diQtidrdos. em 021,?eqipenho, (a 'rem 
ef?camihha'ão 'para o, l graci/irist!ânaia e, 20  

11 
grau/instância)/ enviar uma nota fiscal respectivamnte 

?para  ,cadà empenho, sbb' pena' -de nãp x,eGebirnnto do 
niéteriar ou o cancelamàitq1da nota'fiscaí, cujos  custos 
êárão àseuencargo.  

13.1.6. . Ao receber ' Notp de Empenho caso!  a c6n&atáda 
deseje solicitar prázo' de,  prôrrogação de entrega &t'troca de 
marça, ,devØrá iazê-lo ,ém até'-lO,(cez) dias -contdo 'a,parir 
da d?ta  do récej.irnentd. do' rfej1dp docqrrIeno\ sob pena de, 

 indêferimen'to U6 pedfd'o ou :plicção-de múlta O' peditlq 

dvá?  set formuldb apresentando., 
a) Às justific,ptrva's 	superyenientes 'dcbmpanhada 

f 

'1 
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documentos cqmprobatórios. 
b) Em caso de descontinuidade dp' rnarial,  apreenfar carta 

do fabricahte informa'ndo os motvs; 
) A informatão de manptençSo do preço ou a readequação 

finaticeira; 	 -, 
d) -A irtfdrmação de rnanutétição do prazo de garntia ou-

alteração,do mesmo; 
e) A informação do rprázo  de entrega, que julga necessário na 

prorrogação, bern corno no peai,do de troca de marc; 
13.1.7. 	No aso de pedid de troca de marca, suspende-sê o 

,prazo de entrga do material 	contar -da data da 
protocolização ,do pedido a ,pé a1  decisão PresilenciaI, voltando a 

• fluir até o pra2o finaíTda' clá'usulS G. 	- 
13.1.6. 	Na hipótese de pedido de prorogao de prazd, caso a 

olidtação não tenha sido apreada até  przo'fipal,cohtados 
- 	a partir da data do recebimento cia nota de -empenho, fica 

, autoaticamente 'prorrogado o prazo pior mais 30. dias, 
cbritadosà partir do prazo final para o envio dos materiais 
objeto do pedido dé prortogação: 

13.i.9. 	'Caso não se ajiresente os documentos e 'as 
informações disØostas nos qúesito"a" até "e", nas hipóteses 
dos itensi 7 e $, o pedido poderá será indeferido, e, sendo 
cor1firdiado o inde[erimerto pelo Ordenador de Despesas, ,a, 
a,plicaçãd de penalidàdé se fará- contar do prazo constante na 
cláusula G. 	

11 

São obrigações do ÓRGÃOGÉRENÇIADOR: 
13i.1. 	Solicitar enipnho d$ materiais 'em momento 

oporfuno e convenrehte de acordp, cm qs quantidades .  

necessária; 	
'¼ 

13.2.2. 	Receb'er e cofrfr os imateriais dç'acordo com as 
eSdgências do Edital;_ 

13.2.à. 	Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após o 
recebirnient& definitkio 'do bem e se estiver de,vidament'e 

- 	jnstaladõ, ressalvando os casos efn quê por -falta,  dê condições instalado, 
à cntratada fique iffiposibilitda 'de concluir seus 

- serviços; 
13.2.4. 	O documento fiscal deverá estar dvidamnte atestado, 

e-instruído coro as ,certidões de regularidadá fiscal»entregues 
pelo licitaqte vencedor; 

13.2.5. 	Dispnibilizàr local para reebl"meiito  é guarda dos 

pFociutos; 
¼ 

Biocopes. António aeArçda'- Av. Historiador Rubens de Mendonç&S/N - Praça das Bandeiras - 
- 	-CEF.: 78049-926 - Cuibá -Mt - Tel.: (65) 3617-3747 
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1.4. MODO DE-PAGAMENTO 

14.1. 	O'pagamênto:será dfptuadosomepta'pós o aceite défihjtivo 

À 	dos 1equipamenWspeIo -Fiscal Ao Coptráto; 
14.2. 	NØ entre'ga :ou quanØqs equipanentos. forerTílevados piará,   

conferência hd DMP OS rnesmpsdeverÕ.  estã1  r acompanhados da 

'Jdta Fjsc 	e yenda O douhiento fisèa) tdeverá 'coritér as 
espedifiçaei -dd ?ibjetds  entregues, contendo a  marca e 

? ?espectiS'os números de série; 
14.3, 	t.io ;casb dos itens 10 e 11 do Lóte i, 12 e Ï3 do lote II 

e :itens, 14 e IS 4d Lpte III -o pagamento será efetuado 
somene após,, a entrêga/intálção dos tnpt-eríais/equipaméntos- 

11 

rio local designa do- pe10 Éiscal d Óontratoiatra.Vésde atestado de 
entrega/emitido pelos géstor e5 de ÇoçnarEa, resdlvad á hi'pótes 
de entrega definitiva qDeramento de MateriaLepatrirônib. 

144 	
) Apresentada ã,Nota IiscaI eIetrônic de Veçida caberá o 

Fiscal do Contrato d6DMP.àtestá'-la, noteFlfioschïItem MODO 
DE ENTREGA .E PESÍAÇÃO DO $RVIÇO, ehcamirihandø-a ao 
tara pagamento.,  

14.5 	ocorrendo atraso no, ØagaçJentó, e dsde clue para tal 'no 
tenha concorrido de algymafàrma &fdrnçedoç:haverá inpi,d*nciá - 
dp 4atualizaço monetária de atualiza6 monetária ]sobre' o yalQr 
devido, pela variaço acumulada do IPCA/JBG h  ocorrida entre a 
datai finaLpara  o pagamento e a dáta de-sua efetivarealizâção: 	C 

15. REVIMõECANCLAMÉNTO 

15.-L. A Admirristãão ralzara pesquisa de mercâda 
.periodicamente, em intervalQs não superio?es â 180 (cento oitenta) 

:dias, a fim dér  verificar j <yantáoidad '1os preços regitrados nesta 
Ata, 2  

.5.2. 	Os pteçqs règistradosp'odbrão 'er -reVistps em- deçorrência 
de eventual .rec(ução dopreçQs p'r'aticados no mrcaØo ou de fato 
que eleve o custo do. dbjéto: registrado,. cabehdo à fldministaç'âo 
promover as negocições junto ao() 1onecedor(es)[ 

Quando 	preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticâdo rio (nercado por motivo, súperyehépte, •a Amiruitrção 
onvoará o(s) foçnecedot(es) para jegqdarïçrti) a redução 'dos 

preços aos valoresfraucados p&p Mercado. 

,15.4. 	d fornecedor queâoacéifr ,  r-édizir seu preçbao, vIor,  
praticado pelo'mercado  será iiberadb do cqrfiprorriissoas'umído, serrj .  
aplicáçã'cíde perialídade ' N 	 — 

BiocaDes.Ahtónió de Arruda - Ate. Historiador Rubens 	Menddhça'S/N Praça da&BandeIrS 
CEP.: 78O49-26 - Cüiabá -jif- TeI::(5)3617-3747 
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15.4.1. À ordem de ,c1asificaç5ô dos ,fornecedorés que 
a'ceitarem' reduzir seus préços .,abs- valora de 'mçrç.ado 
observará ,a çlassiflc'ação,briginát. 

15.5. -  Quando à preçp de ;mercàdo tdrnr-se.'superior aos prêços 
registrados ?',o fornecedor ri40 pud'ér cumprir o compromisbo órgão 
qerenciador pbdçrá: 

15.5.1. Iib&aro fornecedor do çorriproisso ass'urnido,,csô a 
comunicação' ocorra antes -do pedido-  de fonecimento, é sem' 
apIicaçãó da penalidade e cdnfírrrada a. veracidade Aos 
motivos e conprovantes aptesenjados; e, 	- 	' 1 

15.5.2. convocar Qsdemisorn 	pres pará asseg'urr igual 
oporftunidad de negbciaç5à. 

154. 	Não havendõ êxito nas negocies, o- órgão gerenciador 
deverá proceder à revogação désta ata de 'registro de' 'preços, 
adotando às medidas cbíVeis para'obtenção da contratação mais,  
vantajosa.  

O registro do fórnecedor será cahddlad,o quando 

157.Ï descum;prir'a condições'dà ata dç registro de preços; 

15.7.2.' não .retirar p,  nota -de 'empenho-,,OU instrumento 
equivalente no ptazb etablécido pJa 4dpninisfração, sem 
justificati''a aceitv'el; 

lSi.3.. no aceit-arteduz o sgu preço registrado, na hipótese 
deste'sé tórnar superior àquees praticados no mercado;,  -ou 

1,5.7.4. sofrer sanção admihisfrativa, cujo -efeito torne-o 
proibido - 	proibido de 'celebrar contrato administrãtN'o alcançando o 
órgo gerenciaddr e ór9o(s)'partidípahte(s). 

15. 	O cancelamento de reóistrt-'  nas hipóteses previstas nos 
iteris 5.'7.1, 5.7.2-  e 5.7.4 ser formàlizadopo,r despacho do órgão 
gerénciador, assegadao contraditório a ampla defêsa.' 

15.9. 	O cã7nce'iameni:o do régistrb de preços ØQdrâ ocorrer p6r 
Pato suØe'rveniente, deco,rrente de cago-fortuito ouforça maidr, clue 
prejudiue o 'cumprimento -da ata, devidamente, comprovados e 
justificados: 	 ' 

'por razão,  de intereêpúbLià6; ou 

/ 	ís.g.z.,  a pedidq d9 fornecedor. 

16. 	CONDIÇÕES GSÁIS 	- 

loco Des Afltónio de Arruda - Av. I-Çlstoriador Rubens.de Mendonça; SIN.- Paça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - NT'— Tel.'. (65) 3617-3747 
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16.1 	As condições grais cio fornecimento,  tais como os prazos 
/ para entre ,ga 	e récebinento 40 objtô," -as- obhgaçõ9s da 

Administração é- do io'rr1edor registrado', 'penalidades e ,demais 
condiç'ões" doaju'stef  enohtramse çlefinfdos no 'rerrno'deReferêhcia 
APËXO ÁO.EDITAL: 	, 

- 
'16:2. E veda4p eféfuà'r crésd mos rios quântti''os fixados nesta 
ata' dé registro dê preços, inclusive, p 'acréØnto è que trata o , ïp 
dqart. 65 da1Lein°8.66/93. 

16.3. 	A ata de realização das,essão'pública do preãd,contenqd a 
relação dos licit,ãptes qúe' àceitaem, cotar os bens ãU derviçoi s &orn 
preços ig,iais ao do licitaYite Vendedor do certame, será anexada 'a 
esta Ata de ,Registro . 	Preços; nçs termos •Øo art,tl, §46  do 
Decreto r .'78g2, de 2 -14. A ata qe ealizaçao dasêss

M
op  uIb

'  
ica  do 

4' 

pregãocontendo a relação dos, licit"antes sus açéitarem cotar,os-bens 
ou' serviços com presos  igupis ao do Iièitante vencçdor,do ' certame, 
?a anexadara sta-$,ta -de Registro de Preços, nos, termos do art.  

	

§4° 	 2'Ol3Ç 

.16.4. 	As' dorrespondências -expedidas  p&'às part6 àignatàriaà  
,deverão mencionar - o número 'desta instrumento 	9 assunto, 

- êpecífic-o da.correpondência.- / 	 - 	 • 

16.5. 	As 'comunicações fas ao «rãb' gé 'enciadbr deverapser 
endereçáda ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA to ESTADO DE MATO, 
GROSSO -, DÇPARTAMENTO -ADMIF\hSTATIVO-DIVISÃO- DE 
COMPRAS - 	AdMINIStRATiVO 'QSM AI.GAIO' AI4TNI'O- 
DE,ARRUbA,- AV. HSTóRIADOk RUNS QÉ MEND'ÔNÇA?  S/N - 

	

-, 	 - 	 - 
CUIABA-N1T-CEP'7'8.04- . 9-926.  

16.d 1 EVentúáiS mudahças de enqerew cio órgão àd'erente ou dos 
fõrnecedQrê 	 m aØa deverão ser çsounics por' ecrifo ao ó'rgãq 

t 	L 	- 
ge

,
repcidor. 

	

16;7. 	Tod'o. id'trumentó'de p?ocu'raão dever' c,orlstar firma 
,reconhecida do it'ndante,1no termos :db. aj7t!gq Ê54, parágrafo 20, 

6c6digo Civil Brasileiro.  

	

16.8. 	-Q frôededbç abriga;sea 'manter,  em cprfiaibflidadé toikas 
Obrigações por ele assumida, cop  todas as condições çle hatiTitação e 
qualificação-exigidas' ia li'ciEaço ç,a durnprirJielméntes- Cláusuras 
ora aVentadás, 'bem corno- com as normas previstas' ia Li n. 
8.666'/9'3 e legislçãQicorriplemeQtar', durante a vigência dStAta de 
Registro de Píéçoé, - 

Bloco Des.,Antónlo-de'Arruda - Av. Hlstoriadr Rubens de Mendonça S/ N'- Pçaça das BandeIras - 
CEP.: 78049-925 - Cülabá -,MT" 'rei.: (65) 3517-3747 ' 
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1,6.9. 	Ocass o1isds quenâo. ultrapassem a"tpnpetêrwia do 
Fiscjlda 'ÀRP serão resbMdo em reuniões'formaiS realizada entre  o 
Fiscal., o Fornecedór ou 'seu procurador' e a 'quem intresar, 
lavrando-se ao final da reunião ata,, circunst'anôada assinada por 
tod'os  os presentes qe deveá'ser juntada aos autos e encaminhada 
para a ciêpcFa doOrdeador de Dapsa. 	 - 

17.1. 	d Extrato, déstaAta"sêr publfcao na Diário Óficial :do 
Ëstadó de Mat&Grosso, conforme dispostno artigo-61;parágrfo-
'único, da Lei n. 8.666/,199'e divulgada no site do JJMT. 

,18. DO FORO 
•is.ï. 	¶Fica 'eleito o Foro da Çoiyfrca dê''Cuiabá, Es'tadQ de Mato 

Grosso, paça- dirimir q1jaiquer controvérsias 'oriundas deste 
instrumento, renunciando-se, qualquer outro. 

E, assim, para 'firmeza e'validae,do pactuadp, a prese?ae Atade REgistr 
de Preços de Contra,toloi JavrSdem du'ás (duas) yiasdç igual teor, ,que, 
depdis de lido ç achado em oÂrem,  vai assjndo pelos contraentfés'e,por 
'duastestémunhas. t 	 / 

dUiabá-.MT,, '05 de sete brdde 20Í8. 71 

'17. DA PUBLICAÇÃO 

/ 
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