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1' 

JPi13UMALDÈSTiOA'D0'E9.,ÀP9 DE MAtO 3ROSSO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ni137/2017 

.0 ESTADODÈ MATGRSO, pôr intei-r9édio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ÊSTAO DE, MATO GRQSSO; insqjto no-'CNPJ sob o n. 0535.60670Od1-16, 
com 	recurso \  próprios (Fonte 100) «e do FUNDO DE ., Ápolo AO 
YVDICIÁRI/ÊVNAJU'RIS 	 C ,, (Fonte' 24O), iriscritd •no 	NPJ sol o r 

" 01.872.837/ 
1 

0001-93, sediados no Centro Político Administrativa em Cuiaba-M't, 
CEP 78 0494926, nesta capital, rieste, ato represtjado pelo Presidente deste 
Sodalício em Substituição Legal, txma. Sra.  Desembaradora MARILSEN 
ANDRADE ADDARIO, Brasileira, Casada, portadora da Carteira de Identidade 
n.8392031&S'SP/SP edõÇPF  sob o n. 052.563.478-80, doravante denominado 
ORGÃO 'GERENCIADOR, e de outro lado a empresa LILIANE ALESSANDRA 
GOMES DE SOUZA ALVÉS.,, inciita noCNPJ' -sõb ,n. r9:,$0.O49/0õO1-70 e 
Inscrição Esta'du,l h. 14177.854.117, com sede' na-Rua Merceds 'Ldpés, n. 
438v Bairr6 VUa  tantana, São. Pulo/SP, .. CEP. 016.4-,000, neste ato, 
represeqtadd pèla Sra. RAQUEL DE LOURDES GONZAGA, Lrasileira, Por,t'da? 
da. Carteira de'tdentidade n 42 338?523-9 SSP/SP e do CPF sob n 343 192S38- 

t'-  94rdoravantedent minado FORNECEDOR, cotsiderando b juígap-lentor do Pregão 
Eletrônico'ri. 43/201'], paraREGISTRO:DE, PREÇOS, RESO1..VE registrar os pr,eços 
da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo. êom 'a 
claèsificação por 'elp(s) álcançada(s) ç na() quantidde(sy coçada(s) 	ajudido 
certame, atenden'do ascbnições previstas no e'dital, sujeita o do-,'Sè -as partes às 
nor.rn'as'cbnstantes pLLei,no  866, te21 de junho de 1993.e suas altérações, 
no Decreto, n.° 7.892, r 23 'de janeiro 84 2013,, é dm conformd&de' com as 
disposições a Seguir: 

1' 

1-. 	DO OBJETO 

4 

1.1. Apreente'Ata'ten por objeto o REGISTRO DÊ EÇOS a?a\contratção 
de Oéss6a.,jutídica para. fornetimehto'de materiais de exediente:kaIrnofad,a  para 
cfarimbo,-tadeado, caneta "êsferog'Is4fia;  cor azul, capa plá%tiça PP, CD, c[jp ri-
01, clips n.  02, clip,  ri. 'Q3, clips.i. 06, cq<rda trançadadefbra, DVDyénvelope 
plastico' 15 micras', etiqueta auto- adesiva 06/ folha, etiqueta 1auto- adeiV 10/ 
foha, etiqueta áuto- adesiva 14/ folha, .etiqueta auto- adesiva SQJ folha, fita 
adesiva cor verde, fita, adesiva, cor vermelha, fita âdeiva PVC"marrorn; fita 
adesiva PVC tfansparhte, fita adesiva crepe, fita adesiya dupla fatá, fone de 
'ouvidb, grampo flexível, rampb'gaLvaniz'ado, Srganjzaqo'r,demesa,, pen drive, 
16 GB., pen,dHve 32 GB'., 'plástico bólha, r4gu, sujir ola/tSsoura, tinta-para 
carimbo cor azul, ,pasta càmt'eiástjcp, pasta de papelão, 'papel A4, pasta tipo' 

-caneleta, quadto"tranco, ds'pecificàdo(s)- no Anexo 1 do tëfmo d 'Referêtitia, 
ANEXO 1 do, edital dê P,regão'Eletrônico, rio 43/2017, que , paçtq. integrante. 
,desta Ata, assim dom 'a? 'propót' vencedor, in?Wpend'qnternehte de 
t'?adscrição. 	, 	 r 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 137/2017 - CIA. 0138959-75.2017.8.11.0000 
2. DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA, PLANILHA DEMONSTRATIVA 
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. 	Empresa vencedora: 

Empresa: LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES. 
CNPJ: 19.590.049/0001-70 	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 143.177.854.117 
Endereço: Rua Mercedes Lopes, n. 438, Bairro Vila Santana 
Cidade: São Paulo/SP 	 CEP: 03.614-000 
Telefone: (11) 96439-7548 
E-MAIL: lilianepapelaria©gmail.com   
Nome do Representante Legal: RAQUEL DE LOURDES GONZAGA 
Carteira de Identidade: 42.338.523-9 	Orgão Expedidor: SSP/SP 
CPF: 343.192.938-94 

2.2. 	O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 

que seguem: 

Item 
do 
TR 

LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES. 

X Especificação 
Marca Modelo 

Unidade Quantidade Valor Un. 
Prazo garantia 

ou validade 

43 

- 

Régua acrílica, 
cristal, 
transparente, 
medindo 30 
cm de altura, 
4 cm de 
largura e 	1 
cm de 
profundidade. 
Marcação em 
cmemm. 

WALEU WALEU UNIDADE 5.000 

- 

R$ 0,48 
CONFORME O 

EDITAL 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1.As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto 

deste instrumento, correrão pela seguinte dotação orçaméntária: 

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 

Bloco Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 
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4. VALIDAÓE DAÁTA / 	2, 	 41  

4.1. 	7AaIidde. daAt d 	egistràdereçs será de 42 'rneses,a.partir 

da assinatura, nãopodéndo'er, prorrÕgaa. 

r 
- 

5 DAADESÃÓ À ATA ÔE REGISTRO dE PREÇOS - 	 - 

5,1. 	•A 'Ata de Registr9 de Preços o,ri inda deste certame, durante sua 

vigência, desde que prevatnnte autorizada pelo orgSo gerepciador, poderá'  

sér ütiIizadapórórgãos eehtidadesdà'Administi'aç&1 	- 
.9' 

Os 6rgâós oud(ltidàdes interessados há utjlizàçãó -da Ata de 

Regitro de Prços 	everã6 encØninhar 'slicitaçâo prévia ao 
$' 	etènciadqr/DEpàrtáfierio Administrativo. 

5.3. 	utiVzaçãd 'dèsta Ata por outro órgão, ou entidade . fica -  

j 	condicionada aos egümtdpresupstos: 	 4 	 - 

\a) Não-cornprometimeflto da capaddade'operacional do foniecedô. 

	

b) Arf'uência expressa, do fornecectot 	'. 

4' 	 cetiE') dos ff/aititatit'as dos 

lptes do i?ist?újnento convoctórie. 

5.4. 	O 'qtiantitativo 'decorrente &s ad'esõé.à ata de registro deprqços 

.9 

r 	 - 

6 REYISÃQ E CANCELAMENTO 
1 

6.1. 	A Adnjinistràçã'o: ieslizará ésquisa dé +riercdo periodicamente, 

em inteNalos nãosupriores a 18Ó (cento é oitenta) dias/a 'fim de vérifíca( 
a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata 

6.2.' 	Os preços  registraáos poderão 'ser revios em decorrência d 
'ventual redução, dos,  preçospraticados no'nerco ou dç fato qu'eIve o 

custo do objeto registradç, cabendq a Administração promover as 

negoCiaçõêé junto'ao(s) fqrnecedor(es). 	 4' 

I I 	 _ 	9 	 -' 

6 34 	,Quando o preçq registrado torna rse superipr aô preço praticado 

nó pjrcado po4  motivo uperve'nienter 	Adrinistr1a'ç5o convocará' o(s) 
--fórnecedqr(e) par hegbciár(em). a rdição dós tpreços aos 'valores 
pratic'ados pelo meréado. 

/ 	-4 
7 

9 
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6.4. 	O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado 
pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

	

6.4:1. 	A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem 
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação 

,original. 

	

6.5. 	Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 

	

6.5.1. 	liberar o fornecedôr' 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 

	

6.5.2. 	convocar os demais fornecedorés para assegurar igual 
oportunidade de negociação. 

	

6.6. 	Não havendo êxito nas negodiações, o órgâo gerenciador deverá 
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

	

'6.7. 	O registro do fornecedor será cancelado quando: 

	

6.7.1. 	descumprir as condições da ata de registro de preços; 

	

6.7.2. 	não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente 
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

	

6.7.3. 	não aceitar reduzir o seu preço registradb, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; oh 

	

6.7.4. 	sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de 
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e 
órgão(s) participante(s).. 

	

6.8. 	O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 
6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

	

6.9. 	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: 

	

6.9.1. 	por razão de interesse público; ou' 

	

6.9.2. 	a pedido do fornecedor. 

7. CONDIÇÕES GERAIS 
/ 
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ATA DE REGSTRO PREÇÕS1'I. 1'37,1201'7 - cxA:0138959 ?5.2017s'.11.000b 	 - 
7 1 	As cond(çoes gerais do fornecimento, tais como os prazos para 
• ntrega, e recebimento dó objeto, as obri'gçõesid4 Adminitraão pdo 

/ fõ'recdor ,registrdp 	penalidades e 'dema1 	tp?tdi'ções do ajuste, 
'encqrframse definidQs  riô'Trhio dê Rçferida, ANEXO AO EDITAL. 

7.2. 	'é Vedado efetuar adré'cimos hds tçiantitativoshkados nestaata'de 
registro dpreçds, jnclüsive  o acrescimo ,de que trata o § l do ai4t 65 
Lei n° $.666/9'3. 

7:3. 	A ata' de realiúção da sessão pública do-pregão, contendo Ó 
relação dós licitantes 'que aceita rem:,cõtaros bensou serJiços,coçn preços 
ivais ao do licitante vencedor do certame, será ane)ta'da a esta Ata de 
fiegistro de Preços, nos termo' 	do rt. 11, 4° do Decret

j
p ri. 7s892, de 

• , 2614.  
v 	' 

1;4., 	-As correspoidênéiàs e'xØedda' ,pels pârtes' siØnatrias.deverãq 
,rnencionar o -númerp desté instrumento e o assunto ,esØecífco da 
correspondência.. / 	 2 

	
-4à. 

7.5. 	As ComunicaØs -fhitas a6 orgão gerenciador deverão sr 
endereçadas'ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO'D'EMATO' tROO - 
DEPART.rvfEr&To ADMINISTRATIVO;-DIVISÃO DE COMPRAS 	AIEkO 

• DMrNÍsTItçcrIvq DESEMBARGADOR, ÀNTÓNI0 bÉ ARRUDA r M. 
—MiSIbRtADORtEJS QE :MENSNcA,'s7cN -- CUIÃB4 - 

926.  

7:6. 	Evntuais mu5aç1ça-dé'enderftço do 'órgão,  adere?Çte ou' dos 
fornecedores deverão ser comuniçadas pq' eScrito 'ao órgão'gereqciador 

7:7. 	Todo instrumento de p -ocuraÇo deverá cdnstar<firma, reconhecida ,  
o ,mándantej -nos teçmôs do artigo /654, 'parágrafo 2.0, do Código Civil 

' 	raUei'ro. 	" 	
/4 

7.8. 	O fbrnecedr obriga-sè'à, rhantèr em coMpa,Eibilidad 'dom as 
obrigações por ele assumida, com todàs as condições de habilitação e, 
qualificação exigidas'na licitação 	a cuçnprfr, fielmente á§ Cláusulas ora 

'avença'das, bem como com as normas 'prev$tas há, Lei n. 8.06/93. e '
legisIaço complementar, durante a yigência desta / Atp de Registro de 

-Preçop'. 	. 	. 	' 	'- 	 • 

7 9 	Os çasos omissos que não ultrapassem a competêçicia d 	aL Fiscal d 
ARP §e'rãd resókdc6s 'em, reuniõês' formais'realizada entre 'o 'Fic,aI; o, 
F&-necedor ou seu p;ocurador e a quem interessar, lavrando-se ao final da 
reunião ata ircunstanciada asinada po? todos o9 presen'teque devera ser 
juntada ao' autos e encaminhada 'para a ciência 'dó Ordehadoè de DespSas. 

4 

	

( 	Á'- 

1 

/ 	1 
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8.1. 	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. 

9 DO FORO 

	

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

para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, 

renunciandô-se qualquer outro. 

	

9.2. 	E assim, para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de 

Registro de Preços  de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, 

que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e 

por duas testemunhas 

Cuiabá-MT, 13 4Lj novembro de 2017. 

DE) 
CON 

Desembargado 
Presidente do TRIBU 

LSEN ANDRADE ADDARIO 
STIÇA EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL 
RATANTE 

LJ (ÀdY 
RAQUEL DE LOURDES GONZAGA 

LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES. 
FORNECEDOR 
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