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Ó ESTADO- -DE` nEC- GROSSO;"por ihtérrnédi -db 7R'IBIJNÃL DE 
JUSTIÇA DOES-JADO DE- MATO GROSSO' ijisento no'CNPJ sob o n 
51535.60(5/0091,,10-, 06/O0Q110, tom recurospr5prtos (Ëónte 100) e çlo UNDO'DE - 

APOIó AO JUD1ÍÁRIO/FLJNATJURIS, top'te 240), iflcrito nó 
sob o nQ1 87 837/000-3, sedíados nq Centro Politico AdminjstratR'o 
em CuiabaMt, CEP 718.049-'9,26',1' nesta capitai,'teste ato repreentadd 
peloPresidentedkte Sodalício,,Exm. .Sr. DeêsembaçgadoÊ RUI RAMOS-,- 
RIBEIRO, Brasileiro, Ças do, portador da Carteira de Identidade n 
8665.4ó7 SSP7SP e do - CPF' ãoW, o, ri,,,346,327.'0Q1-34,. doravante' 
denomipado ORGÃO GLE'NdIADO, e de outro lado a mpresay 
MAGITECH —' DiSTRIBÚIDORbEÊLETRÔNICÓS EIRÉLÏ-EPP,.iníçrifa 
fl9 CNPJ -sob Q. 39.910.80/QO01-10r e inscrição, 	tadual' n. 

34 340 978 116, com sed4 na Rua Alesso Ba[dovineti, li 680, casa- 04/ 
Caixa- Póstal n. 81529, -Sãd.0 Paulo/SP; CEP 02.555000, doravánte 

/ 

•:dehor'pinado FORNECEQOR,, cehicferapdoe- o 4ulamnto- -db Pregão 
Eletrônico n 32/2Õ18 ,(CIA 002'6Q68-77 21J18 a. ii. ObOU), -RÈSOLVM 
registrar o pretos çl empresa\lndicada e qda!ificada neta ATA, dê- 
acôrdo ,com a iclassIficçã6 po'r & 'alcançada 	uantdade 4ada 
atendendo 'as d'dndiçôes previst~ no Edital dá Pregão, Eletrônico ii 
32/20t8, -bem, como no Tetmo 'de Referência tn 06/2018/DtP'-DMP, 
sujeitando-se as pates as normas constantes na Lei n° 8 666/1,9$3, no 
9ecç&o n° 7892/2013, Resolução i 182/2013 CNJ Vem copforrrjtdáde 
onjas disposiçõsà 'seguir:.  
- 	 '' 	

-4 	' 	1 	 -•i 	 'e 	1 

1. '-- DO-
1
OBJETO. 3 

1 1- 	A presente At4 tepi
/ 
'por dbjeto o REGISTRO D

, 
PREÇO fiara 

,futura e eventuat "aquisição de matel-iais permarjentes 
REFRIGERADOR iIRTICAÇ FROST-FR'EE, cohforftie condiçõe 

quantidades e exigências -estabelecida& neste 4- Edital 	-?fos,Anexosr 
espétificamente noTerro de. Referência n.'06/0i-8/bCPDMP. 

- 1.2 	IndepêrIdentemente dê transcrição, integram çsa 	o 
'dit! dopregão èie&6nrcô n. 32/2018', o Teffmo de Ré?r€ncia n; 
66/2dI8,/DCP:DMPe aipçoposta,vdnèèdorà. 
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Qlbcb Des/Antónlo de Arroda,- Av.PistoradorRuben'de Mendonça, S/N -"Praça ds BandeLras 
- 	 GEP.: 78O49-92,- Culaá -'NT Sjel 



TribJnbI de Justitd do Estado'ds Mçi4to Grossd 
Cootdenadoda'Admiriifrativa 

4/ 	
Departamento Àdministrativo'- deçência Setorial' de Licitação' 

Tribunl de Jutiça 	' 	 Telkt?ne: (65)36í73747 

MATPIGROSSO 	 e-mail, Iicitatao@tj?nt.jus.br  
,ç44 

'ATA DE REGISTRO PREÇOS N.'139/2016'- CIA. 0093739-20i018.8.11.0000 
2.- 	DOS PREÇOS, ESPECLFIC4ÇOÈS,E QUANTITATIVOS 

2.iç 	'Empesa vencedora: 

Emprésá: MAGITECH - ,DISTRI5UIDOR DE,ELETRÔNICOS: EtRLI-
EPP 
CNPJ: 19;910.840/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 143.3403978.116 
Eherëço Rua Alesso"BaId?Nineti, 'n. 680, ca,sa 04, Çaixa Ppstal 
8t529, 	 t 

Cidade: Sãd-Raui/SP 	 CEP: 0Z5550q 
Telefone: - (11)389>-2771 	E7MAIL: fflagitech@uokcom!br  
\1ome do I.epresentarfte Legal: THAVS, APARECI DA DAMASCHI 
Carteli-a de Identidade: 3t.037.390-2 	órgão Epediddr:$PfSP 

•CPF,:'38t.,571.068t.50 ' 	
.7 

o 	p -eço ;reistrado as esécificaçõed 4clo pbjeto, - a' 

quantidade, fbrneced4or(es)4 e 	dem'is çor)diões btertads, nd 
pçoposta() são as que seguem: - 	4 	

r 

1' 
t. 

4, 

'4MGITECI - ItSTIBUtDORD ÇLET,RÔNICÇSÊXREL'I-?17 
1 	 4 

ITEM isè,uçÃa 	e' 44RA Q,UANT Unitário 
R$ 

Valor, 
TotaI 

- 

13 

Modelo doméstico, coiri capacidade  
total 	de, 	no 	•rnín,imo 	3?0L'4 
(trezentbs 	e 	vinte 	litros) 	ç 	no  
máximo 380L (tr4zentos e oitenta 
lurAs), 	sendo 	a 	apacidáde_ 	dó 

voltag&m 	110 	e/ou 	220V 	(à 

REFRiGERADOR VERTICAL  
FROT-FRÊE — PRINCIPAL  

Jreézei- 	de, 	'no, 	mínimo 	471—,  

.Electrolux/ 
RFE394' 

.,' 

Nacional'
- 

* 

4 

eqüR'aien€e. 	1 

- 	'4 

7 

122 unid. 

4 

4 

R$ 1.400,00 

4 

4 

R$'170.8Q0,00 

.4' 
 

escolher), 	Nrateleiras' rertiqvívei, 
controle 	de 
certificados rNMETRo oF [ran 

4 garantia de 	no mínimo 91. 	(um)' 
ano, selo' Procel clsse"A", manual 
errjportuguês. 	, 	

lI 

Jlarca,Jrnodelo 	referência: 
Electrolux 	RFE39, 	Conul 	Facilite 
Frost Free 3421—, ou ôutrd modelo 

Garantia do fornecedor de,, no 
iiínimõ, 1 (um) ano. 

14 

REFRIGERADOR VERTICAL 
FR,OST-FREE "— ITEM COM 

"EXC.USIVIDADE DE 25% PARA 
JEPP 

 . ?Electrbiuxj 
oE4édornésucov coni'tapa'cidade 

total 	de, 	
'
no 	'iriÇOrno 	3201— 

(trezentos 	e' vinte 	litros) 	é'no 
máximo 3801— (trezentos e oiteqtá 
litros),, 	sendo 	a 	capacidade 	ãd 
freezer 	de, 	no 	mínimo 	47L1 

4 	
4 	

4 

~Nacional 

. 

4 

4 

48. und. 

4' 

----4 

4 

"R$ 1.'400,t0 R$ 67.200,00 

- 

4' 	 7 

Bloco Dei Ar(tónio de Arruda -' Av. Historiador Ruber de Klendonça, S/N . Praça das Bandel5as 
- CEP.: 78049-926 78o49-Q26 - Cuiabá - fr-IT - Tel.: (65) 361'7-p47 

74. 	 . 	
-4 	 4' 
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1- 

'Tribuna! deJystiça 
1GATÓGRQSO, 4- 

* 
41 	 - 	 - 	 * 

tTribynpl;de JustiyJ[do Estado de M&Ô Grosso 
* 	' jsoordefià'doria AdrrirqratJvp 

Departameqto AdQiihistrativo - Genáa S5toriaI de Licitaç'âo 
'têlefone: (6)3617r74"7 

• '4' 	
4' 	

'e-mail:Iicitacao@jm't.jqs.br  

é- 

-.4 

7 

* 
'vtageçriç i1O4 /ou22OV 

)escolhdr)Ç 	4-ràtqieir 	rembvíveis,,  
(à -4- 

" 
$.tont?oie 

certificados INMETRO 	cor branca, 
garantia 	de 	no 	minirrfoO1 	(um)  

de 	- 	teMeratuPa,  

ano, selo Piocel 'classe "A", manual 
 

Marca/rnpdo 	 referência 
-em'portugúês.i, 

 

- , -Eieçtroluk 	RFE39; 	Con'sul 	Facilite, - 
'FrostFree 3421. ou outro n'fodelo '4 • - '4- - 	'4 - 	1 * 	- 

- 'e4uí'alente. 	 .4 	
"•i' • -' 

44 4' 

It * d&fo-ecdot dpnq  4GaranIi 
"4 míMmo, 1(um) (um')aro.  

-7- 

3. DOTÂÃÕOIÇAMENTRIA 	- 

3.'1. 	)Õs' despesas decorrentes - desta 'contrataçp estão 
ffi pro9rámdas e 	dotação " oramehtaria prçptia, pjevista po 

'orçarento do Tribunal de 1usjça do E'stadp'deqtlatô  roSo, 
para o éxePcicio de Z0118,,riatIssifi'àção abaixo 

4 	 - 

Get'ãb/QniiàØ'e; ,f3681FkNAJLJRÍS. 	li 

Fonte: 241D 	,. 	> 
4* 	

** 
 

Prd4-cram'a' dd TFabaTII&: '036.r4'Á'oôio AdriTinistrafvó 
4'- 

.ErerTientó Øe pesp,ea 

ProjeW/Ati?dadê/Opra.ço Especial 2007 - MãnutençãD de 
-Serviços Adm)histrativos Gerais.-  

'-4-3 2 	No(s)exerciio(s) sèguinte(s), c'rçero a'onta dos recursos 
pr4'prios parà-'atend[às despesada'me&rna natu'rçz'a cuja áôbaçã& '- T 

- 	 - 	--- 	• 
*4* 

será feitã 	de cada exarcicio fipanceira 	-, 

- 	- 	 ' 	 4' 

.4/- 	•-•' 	•4 	 -4-'- 	
.4 	

44 44 	 - 	 79*4' 	, .4 	 - 

4. D1%F!SÇAI4ZAÇAO 	-•'.. 	

4- 4 

AtA DE REGISTROPRECOSN. 139/20í8 — 

99  

.4 

'4 *  

'4 

4-1. 	'A ficaIrzaçó. •é dará D»éto: servidor AriaIi'ta Judiciçib 
CLA 

Ê 
INILTQN AG1JIÁR LEÏT.E (Mat'ricula 2509), éèomo fisca1 

sustituto, o servidor REINALDO MARTINS 1ErEIRA(I'1âtAcuía 4 

* 	.28.847), (hef-c!aDiwísãÔ de ControI P-ah16iàr1aL" 
 

• 4- 	
- 	 *,'4- 	

- 	4'.. 	
4-' 	,'4 	 4' 	

' 	-* 

5VALXdÁ 

L

DEDAATÁ 	 '4  

5 L. 	A vahdade da Ata de^ Registro d'e Preços sera de &2 meses,a - 
partir da 	assindtüra,'nãooderfdo ser prorr6gada 

- 	 4' 

'44 

-.4 

49€ 	

4- 

'Bjocopes. At6nÇo deArruda'Av. tlistoriado[ Rbb&j4e'MeAdnça, S/N ;,Rráçdas Bandeiras 
4-? 	- 	cP.: 78o49*9?5&.Cuiabá_*M'r_7e1.:(65) 3617-3747 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS À.. 139/2018 - dAt 0093739-20.2018.8.11.0000 

6. bÁ ADESÃO 4 ATÁ DEEGISTRô DE PREÇOS 	 - 

6.t. 	ta ,ta de Registro de Pi-dÇO» çfesdË ,cue previameite 
autorizada pelo óçgo;gerènci,ador_ pbder''sr' utilizada por órgãos e - 
entidades da Ãdministraçãb. 	 -" 

e: 6.2. 	Os rgãsMú etidadeinteasados no utilizç5p'da Ata de' 
Registro d Preços çleverão encaminhar, 

'dos 
prévia ao orgão 

gerencjadpr/D,epartámentb Adi-ninistfàtivb, 
- 

6.3. 	À utiliaãó .esta ,..ta 'por outro- ófão ou 'ent1dSde fica 
côhdici8naUa aos egui'aes'préssipostos: 	

--- p 

a); Não-omprpme'imer*o da 'capacidade operacional do 

	

: fçrnecdor. 	 ,- 

b)'Anufrçià expçessa do fornéçedor., 	 $ 

c) Não éxceder a 100%  (cm por 6entdj d6s, quanitativo9os 
itens &u lotes do. ittrumérito ohvóratório. 

6.4. 	P qúantitativ'o 'decorrenté das adesões 'à,ata de reqitrá'de' 
preços não tpderé e)ceder, na' totáIíddep áo quíntuplb do - 

quantitativo de caqa item registradona .ata de registra de preços 
para o órgão gérdhad,õr e órgão§ pârticfp'artes, independente do 
número da órgãos nãq ptt 	

1 

7<  

	

$ 	t. 

7. PRAZO'DEEXECUÇAO.  - 	r 

7,4. ' A entreg d'os nà'eFiais d e v áro'cdrrçno-'jrazo 'de ,até 30 
(trinfti) diasajós 6 recebjrhent&da Nota déE'mehho. 

8. DA AMÕTRA 

ai. 	<Será exiidà, amostra dos itehs, constante nó èhexo 1 do, 
Termo-de Ref'erênci'a, cujo pçazo' n4xirno para o. envio será 'de 05' 
(cinco) dias úteis, e de 10 (dez) dias úteis para o, recelmento 
'pelo •DMP, cqitàdos a partira' oiibitacão feita pelo 'pregoeiro, 
objetivando a avaliação Udo, 'tendfrnen'to das esecjflcaçõés téçnkas 
tanto pela área solicitante, quanto pelo 'Fiscal do CQntrato, 0 fim de 
verificar a§ caràcterística do material, sob 'pena de de'sçlassifiçação 
dó licitante 

8.2. 	-Para, os itens 62, 03, 04, ot, 06, 07, 10, 'li, 13. e .14, 
caso sqjam oferada 	"ma}cas/modelo, referncia' não serã& 
'solicitadas arnbstrasy sen'do exigiçiás' as amostras caso ofçrtem outro 

1 	 • 	1' 

BiocbDes. António de Arruda Av. Hiflofiadõr Rubens de Mendonçar,S/N Pra,çà das, Bandeiras 
CEP.'ç78049-26 -Cuiab - MT -<Te1: (Ç5) 360-3747 

$ 	. 	ç 
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Tribunal de Justrçá do Estado Je Mato Gross10 
qoçjJenàdoia Administrativa 

Deprtaiento 	 t3erncia setodài de Licitação 

TeIef9d: (65)3617.3747 
r ma Jicítacáotjmtjus.br 

A 

Triburfai de Justiça 

MATb.G&QSO 

/ 

¼ 

;AATDE'REGI5TRQpREÇOS.N.39/201L CL. $93739-26.208Sli.0000  

modeIoeq1ivaTenfe, afim Rde' veriflcar%sê atendem intçgralmenW as 
-' 	 'decriões; 	 » 	 S' 

ptodótó efliodelo; 
•'_ 	 - 4-, 	 ¼- 	 4-? 

8 6 	'.OS Jicitante det'er$q coloçar 	disposição,da Administraão 

- todasea conduçõês in'diBensavei 	reahzaâo de testes e forr1ecer 
sem'ôÀu,,ós rnrfuaismpresos &-n frngua'd?tiguesa rêcéssáríos 

ao seJ perfeitomar1useio, qundÕ fo ç,casb 	' 

8.7. 	1Os'çité'rPos 	 da 
amostras sâcfl  

- 	 - 	 4 
Para 	n os utes. 01e 09, deverão os flcutantes çnvuar 

documéntação juntamente com -as amostras, comprovando 'a 
existência dwjocal éstabçlëcudo no péfímetro da -cidade det 
Cuiabá/MT ou região, para o efetivo tombamentõ ds emateriais a 

serem enviadcs pjo fornecedor,  aos fbRas enumeados no anexo II do -t 

ermp de Referençià;' 

8 4 	Caso- haja 	solici,tpçãQ do 	regoçíro, o licitante 
Provisoriamente classificado em prióieiro lu9ar devera.apresehtar-; 
amostras para c?È,utens, ob3etivando o confronto dQs piateriais cotados 
otn as caracteriticas estabelecidas no Anexq. 1 do Termo de 

Referên. — 	 etífica,ções Técniç,as, a Serçn &iviadàs ' m até 05 

cjhcd) dia em lota rindicado :AlÕ Pre9oeiri-ou t: peon4ve1. pIa 

"área solcitanteco agendaffiento dá dàa e hQcrioH'de entrega' p 

pêríodpøas 8h àsi2he da iÀàs'ISR; 

A' arn4tr deveráíestaro,clevidamerite Iderttifitadá corá õ 

nome do 1icitante dontêr os- respectivos prospectos é manuais, 5Ç for 

o éaso, e dipor na 	dlgem ã -infor~naCões 'qüàjitô à' sias 
- 	.'e' 	ti 4 	 ,,, 

caracterlSricas, tais como data d fabricaç-ao, ,prao de validpae, ' 
q4ntidade do pcodutd, 5iM marce humero de'refêrênciaÇ coigo do 

4 	1 

t 	'1 

À,4 

-<A 4' 

e- 

& 

4' 

• Ti~ 

Fis oL: 
-e 

 

4- 
	

1 

análise 	onforfflidade comt€s eécifca,e's 
40 Ahep 1 doterr*o d'e Referêdcia; 	 - 

)- análise ,deqtalidade. dá materiais similares 
~iIiad 	âraajabçicçodos produtos 

se 	 '- 

&) anáíise'Ie atabaníenfo. As àpiostra deyeràó 
$apresenta'r" apar'êhcia hpçno'ênea, -cdrh 

\ 	suerfícíds,lisa, sem riscos ou bolhas 

8.8'.7 	As amostras serão abalisadas pela';are solicitante, que 
emitirá pareceracerca da"conformidad tom 	exiêncis do Termo 
déRQfdrØncia;  

Bioco Dts. António de ArrijdarjAv. Historiador Rubens Üe Mendbnça S/r9 - Praça dá Bandeiras 
e- 	 " 	CEP.:-78049-926 - duiabá - MT,- Tel.: (65)'3617374Z - 

'1 

'4- 
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Departame'nto Administrativo Gerência Setori'al de Licitação 
Telefqrie: (65)3617-3747 

' 	¼e-rnal Iicitacao@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

RS. 	 

 

Tribunal-4e iustka9 
NAT0 GROSSO 

 

   

-ATA -ATA QEREGISTRO PREÇO N. 139t2018 -CXA. 0093739-20.2018.8.tt0000 
8.9. 	A 1não apfésepta'ção ou reprovaão da' amôstra. desclassifica o 
'  — iatt 

 

8.10. 	Para a 'presente contritação entende-sét-o termo ,amostra 
como sendo um exemplar completd eébehs constantes do Térmb de 
Refrêriçia,construído cn n?atériais' novos- seguindq,Satamente. as-
especilicaçõ,es. constantës dó presente Trrn'o de Refeêncfa - i - 

156jeeyo de áqr ,analisado qúno à' .conformidade çõri o item 

*esDebificado;  

841. ,Os protótipos podêrão ser 'manuseados, desmoçít,ado e - 
veEificados d'etalhadaniente, retornando ao proponeoe no estado qu'e 
seeqconCrar após a verificação por iJartie do Fiscal' dos autos, sem-
ônus para o Contratante, pra; comprovação do atendimentã das 
especificações- 'Deve-se garantir .qjje' a entrega será realizada nas 
mesmas características do que foi disponíbitizado para anatie, sendo 
assim, os protótipos devem reunir.-,condições d'e verificação ,de-todos ' 

- os élernenps específicos out de cõrijúntôs. compostõ'stque' constitúem 
o&prodútp ferados; 

' 	 tras 	arrematante terá o8.11 	Após a análise das amos 
prazb de 10 -(iez) dis para. a fetiçada do prodUto, contados da 
notificação efetuada pelo Pr-egoeirá, e, após a preclusão do prazo, a 
'arnostra,sêt1copsiderada como doaço do licitante arrertante. 

9 	"PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

.t Os materiais—deverão'S'er en" t~ejués̀ rtd Departamento de 
'Materiak e, 'PatrFmnio, situado no Almoxarifado do PMP' - 

Avenida Fernàndo'Correa' da tosta, n. 660, Bairro São José, CEP 
78.080-535, no período -das 8h às 12hs a, das 14 •às18,h; O' 
ageiidarneritd dverá -ser feito' cot •q Fiscal do contrato cuja 	t 
p,resnça) indispensável,, sób ,ena ,Øe n'o recebirriento- dos 

• materiais; 	 ,- 

a) Para os, itens OL .e 
q9,\ 

após o tombamento no ocat 
areserttado pelo forneceddr, « ci,everá '-o ornecedoc Instalar os 
materiais nós Ibcai indicados pefó • fiscaj, rios' locais indicados, no 
ANEXO II dofermo de Referência.,  

9.2. A entrega prÕvória será para 'efeito 4e 'vehficaião d 
conforr+flçla'de dq pródutó, ' nos asos ,de estarem dahificados ou 
cóm a'embalagem violadá, o fiçal. dQ ConCãto podqrá suspender o 
fçcebimenf'a e 'dexolver os bjod'utos- de imediato. > 

9.3 O licitantevencedpr devera aprsentar Nota Fiscal E'letrônica 
- 'DfrINF (de a,cordo com le1slaçãq da 'FAZfrJt), e' Øeverá'estr 

-' -, 

BIOCQ'DèS'. Ar*ónio de Arruda -Av. Historiador Rjbens de Mndonça,'S/N - Praça dasBapdeiras 
J 	 CEP: 78049,926- ÇUIab - MT -,TeI: (65) 36-3747 	
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IÍ .toordeQadoradrriihistç,atJya 
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e 	 relefonõ: (6)%617-374 

9 	 e-mail: licitacao
-

tim.jus.br  

'ATA DE REGISTIOyREÇOS'N.f39f2018— CIA. 0093739'202018.8.11.0000 
acomparlhãda das Certidõés de FGTS, LNSQeC9rUdões1NegaiVas de 
Debitos tFederl, EstduaI, Municipal e junto a JLítiçq Trabalhista, 
4bntro do prazo de s/ãljdade, onde serão'confèridpse recerdos , 

9.4. Ó duFento 4lscar •deyerá' bbrígatpçiàmeiite confer as 
espécificações, dbspbjetos erítegUes constando  rnã%rc- detcadaui4n 

( delse respectivos nurheros d'é sries m éavilpocçmplerpentar, 
na Notá' Fiscal, devera er informado o numero de Nota de 
Enpnho; 'CóigÓ/Nomé4ó Barco,r C6di9o4a A9ênd, Conta' 
Corrente para depósito' 4o págarpento em nome da 
cntratada e nomê da FisaI' dà Contrato. * 	

t 

9;5.t Laso sejam t.niateríait :õo-pexo 1 :divjdido çm 02 
em$edhqs, a- serem énViados 'para o -10 Órau/irstância 'é2° 
grtaujins~tâ_incia, enviar umas nota fiscal re'ptivpmente para càda 1 
rïipenhp, sob pena de' não recebimento do nterial au o 

cancelamento tta. nota, fiscal,-cujos dustos éstarão ao encrç do 

for,néçëdor; 	- 	 - 	 - 

',9,.6. Em caso de rn>udança de e'ndereçrn dd entrega, será,  
ínforrpao antecipada mente, jii'nto jaç empenho 9U no ato do 
agehdahiéno da- entreja- dos materiais; 	- 	 / 	

r 

9 7 Não transfèrir par$ outrerá, no todq ou em párte1 .ps serviços 
confratados sêm previa e erégsa anuência doContrítante, 

9t8. O transpôre, cuo delirnentaçãLe'- éstadiâ dos materiais 

arania41bs sç'içct$ arestados; 
1 	9 10' < Em c9asp dê sUbstituiçâo de matriai 	s menqs 
ter'&oØraz4.'dé arantiarehiada iqtegralrnente,.a cbçita) d data-ctd 

11 	
N entrega è instalação doÊ'niesrci 	9 

2' 	 - 	9 	 9 

10. MQI)O DE RECEBIMENtO/ACEITE 
\ 	 1'  

19.1', 'Os materiais sero avalido dom o escopo de çerifidr sua 
conformiadé quantd à 'qçialidade descrita ro 'Termo d;Reterência, 
reservado ao Êisc'1 do Contrato re)eltar'no todo ouem 'parte, a,  
entre 	dos: ten/ caso' seja --v ficado àlguma deconforiide 
tcqita ou documntaI' ('i-iot,S f9séal pteenèhida 'em decordo- com 
Edital e Ata de Registro de Preços) 
- 	- 	 e 	 ., 

1,0 2 	Qual7qo 	do 	reçebirnerto 'provisório 	dos 	mateçiais t 

empphados, se apos as -devidas vfiflcaçes' a,, equipe do 
- Depaftábiento de Material ''e Patrimônio e/ou fiscal cio tótrat6, 

• ççiiisttar 'qife o(s) iteni(k) n,o, atçpç1çen5 q 	?9ências do"EditaL 

e' 	'BIaco-De. António de Arruda - Av. Hitbriado'r Ruber?s de 1endonça, 'S/N rPraa das'Bandeira 
CEP.: 78049C926 cuiabá ,1"lT -Tei.: (65),.3617-j747 

•2  

k 

do ãdxo J serão custeados pèfa ortatiçiá;  
9 9 Qs serviços de manutençãd çealizdo nos 02 (dois) ultimos 

:mesés do' pràzdt çfe g'araritia totâl,- térãp'pFazõ' cí 90' (óothtp da)-de 

e 

2. 

'4 

14 
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-Tribuna) de Just 	do Etcdo de. MafotrosQr  
- Goordenadoria'AçJministratia 

Departamento'AdqiinitYativo —'Gerência Setorial 'de Licitação 
Tribúnai de'ustiça' 	 Teigone: (6,5)3617-3747 

MATO GIOSSO 	" 	'k 	 'eniaiI: iicitâcao@tjmt.ju.br' 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N.  139/2018 CIA.t093139-20.2618.S.11.0000. 

'contratada ser NOTIFICADA para"realizaç' a r'qtiaØa no prazo-
máximo de-48 'horas 'bu a depender da 4Lantidadé 'erèntregúe, os 
materiais nem serão recebidos Apos esse prazo, o triunaI de Justiça 
não se responsabilizará-  ,pelá. güarda e •qt)aisur outros encargos 
Oroyerlie , rite5 de casos fdrtuit,,osouiGça maior. 

'9 

10,3., Os materiais serão recbidos, conforme b alrtigbs 13. a 76 da. 
Lei h. 8.6,66/9, r da sguinte forma: 

d)PaOvIS0RIAMENTÉ; nó * ato ,a entrega, d6 obj'etô, para 
e'feitc d poster'ior verifiCç6 da 'conformidade d6 produto com 
as`especificaçãès óQnstantes nqFrmo'de Referncia.' - 

1 	 - 	9 

e)DEFINflIVAMENTE, após a veNficação 'la,quahtidade 
exigida' neste Termo de' Féferê'ncia' 'ebi àt& 05"(cinco) diã úteis 
apó o' recebimento. Ørovi'sório :(prazó e$e sé o materfal 'estiver 
em éonfdrmidade com,o Edítl, podendo ser m'aio a-depender 
da quantidade dos' materiai 	Lta sererrntregues' oiJ'neesidade' 
auxílio téCóico), ftiediànte atesto ' na 'nota fiscal, 	a pós 

comproVada' a adequação aos termos corittatuis e: desde qu 
não se v,erifiqum defeitos ouirnp&feições. ;. 

- 	k 	
''• 	'' 	 - 

1b.4 	A'entrega de materiais-com Notã Fiscal,'--de valor"acirna de 
R$ 86 000,00 (oitenta mil reais), deverão sePi-êcebidos pélo Fiscal e 
-acompanhado pela  'omisso' Prmprente \.,de ReceLJmepto dç' ,  
Material, designada peIaPorta rias ,ri. 458/2013-C AD1 e 457/2013-
C13M,,atetando'a'Nota FiscaLêm con3uríto,cori  o Fiscal do Contráto., 

1 
	

' 

11 	MODO DE PAGAMENTO 
/ 

TJ/Mt 

Fis. 

11:1. 	O pagamento será' realizado, no prazo m,áxiriio de •  até 30 
(rinfa) dias, contados' 'a partir da 'd'ta final dó 	erío 	de 
,adirnplçmento 8 que se referir,.7trávée ordem bancéria, par 
crédito e'm banco, agência 'e tonta corrente indicados pelo, 
contratado. 	 - 

11.ã. 	O pagamento será efetuado somette após. o acéite definitivo 
do 'equipaçiientbsiielo. Fici do Co'ntrat4 

1L3. Na' entrega ou quando os equipamentos f'qrem íéad'Õs para, 
conIçrência no ÔMP'osmemodeyrão  éstaç ácómpShados da Nota'  
Fiscal de, 4ep9a. O dpcumento, fiscal .dyeá 'conter as especificações 
dos objetos eqti'egue,icontnda"a marca e respectivos números de 
'série.  

Á 

1 

'Bloco Des.'Antónlo de Aj-ruda - Av.- %1istoiador Rubens de Mendonça,SN - rraçaas-sandeiras 
CEP.: 78049-926 -,Cuiabá MT - Tei.: (65) 3617-3747 

/ 
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Tr915tF 	Estado4detatbbros~'o 
cocírclenádorib Adrniistrafiya - 

Déparfamentb Adminttrativo —Gerência etoria,l'de' Lídta'ção 
4' 	 Telefone: (S)3617; 74'7, 

'-m7aiI: iicitacõ@Jm'f.jusbr 

.4 
.4 

.1. 

-7 

-4 

'e 

Tri6unbI.d Justia 
MÁtO GROSSO 

ATA DE REGISTaO PREÇOS N. f39/2018- CIA. 0093739-26.2018.8.11.0100Q'

-' 

 

1,:Ç. 4. 'Nó casó dos itens 01''e Oé- p;p'gameri.tp, será efetuado 1c 

sõm"ente .apos a ebtregá/instalação dos interiais/eqiiipamentos no 

locÉiV designado pelo .,,Fiscal 'do Contrto, atrayes de atestado de 

4' 

.4 

entrega .efriltido' pçids gèstorès e Cçmára, ?êsalQada a bipbtese'de. 
entrega, definitiva no Departamentq de Materialé Patrimônio, 

'- 	
e 	

4 

11,5 	Apresentada a Nota 4 Fiscal, eIét,rônica d
,
e' Venda caberá- ao 

fiscal do CÓMr.ãto ,e o DMR arestá'Fa. no féFrnos do item' M'ODQ DE 
ENTREGA E PRESTAÇÃO DO SERtÇO,encaminhando-? ao'para » 

jagaênto. 	 • 

/ 

Os paganienj:os decorreiltS de despesas cujos *alores não 
ultrapassem bJirpite de4ue trata o irrciso'fl dQ art 24da Leifi 66Q' 
'de 1-993,dev,er&o'.er efebiados no prà±ó de ai 5 ,(cJno) dias úfeÍ,' 
dontados cía,'data cia èresehtaãó.da Nota 'FrscãInos 'ferm8É db'art:. 
50;§ jO,-~da Lêl n08'56yde1943..; 	' 	4 

7. 

•. r 
•4 ? 

/ 

1 

e 
-. 

ii 7 ,. 'kavendq rro na apresentação da Nota Fiscal' pu' dos 
'd'ocçimentos pertinentes 	contrataç

j
ão, ou., ainda,, circunstâncial,que - 

impeça a Fituidaçã da despesaÇ como, pôr exemplo; obrigação 
finanteira pendent, decorrente de penalidade inposta ou 
inadimpIência, o 4paménto ficara sobrestacío ate que q Contratada 
'providencie' ás medidas saneadoras Nesta hipótese, o prazo 'para 01 
pagrtento iniõár-se-a aos a compr'ovção da 	gularização dk 
situação, não aGaiTetancto quaIqurnus para a Contrãt-ante' 

11.8. 	
1 
será -copsiderda ,ciatacdo pagameoto ,o' dia eehi ciu constar 

como emitida a drdeni bancaria para pagamento ,4 

ir 9 ,Ahtes 'de cada pagacnedto a cõlitrátada, sena' realizada 
consulta ao SICAF paa verifica,r ? manutenção das corldi,ções de 
habilitação xigi'da,rnp'pdital. - 	 ,, 	 •.t 	' 	 ' 

ii 1O Constatando-se, )unto ao SICAÉ sttuaçãode irregularidde 
da contratada,,, gera providenciada pua a,dvertên'ha,.-por escrite,, para 
que, no prazo de 	(cinco) dLas1 1regu!arlzè SIÇIa sftuaço ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa O prazo'podera sér prorrogado' 
u,m'a 'vez,. por'igjial ,perío'do, a'critérjó çla'contratpte; • 	 ' 

11 14 F90 h4vendo regularizaç5o ou sendo' a defesa considerád,f" 
mproçedênte, a çonttatarjte devera corruniícar ao& orgãos 
responsáveis dela 49scalizSção da, 'regulati'dad'ç ffscai qianto •à 
inadimplênci da, contratada, bem coÉnq qunto a existêncfa de 
'a'ganiento a ier efetuado para que ejam aciórrados os' m'hlosu 
pertinentes e r'iecessarios gsara' garantir o recebimento de eus 

Bloco Des.'António'd'e Arruda - Av. Hls,totiador Rubens'de Mêridànça, S/N Praç das Bandeiras 
cEp.: 78t494t6 - Cuiabá - Nt Tel.: (65) 3617-3747' 4' 

- é 

À 
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CEP.: 78049-92 - Çulabá-- MT.--Tel.: (65) 3617-374,- 
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tribuaalçJe Justiça 
MATo:GROSSo 

Fis. 	 

 

    

ATA DE REGItRO PREÇOS N. 139/2018— CIA. 0b93739-20?2018.811.0000 

11.12. PeFsistiridõ a irruIar1dade, -a coôtratante deverá adotar as 
medidas necessárias à, reqisd cõntratuar rios autos' do q5rbcesso 
admi!ustrativo corr'esRondente,  asseguda a contratada a ampla  
defesa.' 	 - 

11.13. jvehdo efeiv' éxecuço-'do objeto os.  pagamentos serão 
rea'lizados normalmente, até que sé decida. pela rescisão do'.dontrat'o, 
8soacôptratada não regula -i;e sLia situação jLfntoao SICAF. 

'1144. Sômente por-  rpotivô de eêonàmicidade, sLtranga' nácional 
.ou óutrp intereSse 'público de afta. relêvncia, dêvidà1iente justificado,,  
emquaIqUér caso, elp mihia autoridade da contratante, não será 
rêscínØldó o contrato em' e*ec1ção com' p côntratàa inãdimpiente no- 
SICAF. 	 - 
1Ï.15.undo'do paqaftienfb, será. efetuâ9 a retçào tribútária 
revïsta 'na legislação àplidvel.. 

-11'.154, 	A cçntratadp regulaymeríte opnte pelo 
Simples Nacional, hos termos da;Lêh'Compl ementa r n9, 13, de 
OO', nâd s4erá-a retençãotributária -qçJanto a'os ihipóstõs e 

contribujções abtangido,s por pqUéje regim/'No entanto, o 
pgèrpntç 	ficará . condicionado .à 	apresentação 	dê 
comprovação, pqr meio de'docurhento oficial, de que fa..jus-ao 
tratamento. tributrio fadrecido previsto na r€feçida Lei 
Complême'ntar. 	

1 

11.16. Ocorrendo .atras6 tio agamçito, e ,desde quq, pára ta'l não 
Ltenhà co'nèorrido d'e algqma fortna 6 iórhec*edor,,  haverá irícídênci dê 

,atualiza'ãd' monetária de atualização mopêtária -obre o valor devido, 
pela varíação acumurada dó rIPCA/TBGE,  odbrrida entre ã data final 
para opaarnento e a,dáÇa de'sja ePetivárealização.,' 

- 	 / 	 - 	- 

12. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRAÕ GERENCIDOR 
FORNECEDOR 

É DO 

flUÍ. São obHgações do Órgão «renciador 

L2.1.1. Soljtitat empénho aos. materiais em :mbmento 
opôi'tuho ë' cqnveniente' 'de acordo com,  as qúanidades 
neêebsárias; 	 ,-- - 

1.2;1.2. Rcber •e'con'ferir'.os niaterai  de, acprdo.cott as, 
çxigêncisdo Ëditl; 

 

12. 	
- 

1.3. Efétuar cí pagrnento
-f 
 eh'Làté -30 (trinta) dias 'após 



'4 

4- 

- 	. 

Tribunal diüstiça 
MÃ1tIGR'dSSO 

Tribunal de Justiça do Estqúode 4P~Õtoërossô 
4 	 •'. Cddrden$çFia Àdmih1sfàtiva 

Dèpártarnerto Admin1straiiVo.-'Gerênia Setori&'dê Cièitatãó 
Telefone: (65)35173747 

• t- 	t' 	iicitat'ao@tjrnt)us.br 

,ATA DEiEGrc14 n nncrnc iti I )3fl IflfllO .J4rTa'    	' .01 1tJ rrL.,.4a i..sact.FaiJ-2.an. 00P3739-20.2018.8.11.0000 , 

redebimento deflrtitiv& do bem e se estRèe ttevidamenté: 
Lnrai,ao ressaivanao•-ocasos4 rp-que ppr faltá. dtodiçõds 
adequadasa contratada-contratada 	ioibiIitada 	donçluir' seus,  

ser-viços;' 	 - 	
.4- 

; 
12.1.4. dpcurhento'f&caI;deverSestâr dev.kdamente atestado 
e instrüido tom as cerd6es de"regularidad,e fiscal entregues 

- 	 pqIç»citáhtencedqr; 

121 	Dispohibilizar lcalpara recebimento e g u a çaNa'dos 

c 	 . 4, 4•, 	 4- 	
4. 

-.4- 

4- 

4pÊOouLos.  

São origç6çs do orhèçedor r 

1221. Eri'trêgar 6, 	ateHis do. A> 	da—Te do' Trm4Ø 
Rçfbrncia, cor{fbrm'e descriçâd do Item MODO DE ENTREGA; 

12.2.2.. Apresenjar os' mteriáis liÓtad?s'novos e embalados 
•' ,4- ade'qijátianieçte: 

4- - 	 'e 
t. 1Z..3. Apreséntar detlarço. dë idoneidad para 'Utitar ou 
T cbdt Fatar 'éom 	Ãdmipi€rção'P(jblica, deverldb 'cSniprva 
7reguiridadé-fidaÇ; ' 

12 	4 Currí'priç õs prazos de, entrëga, sdb pena de aplicação 
,de sa'hçõeadrninistrãtiyas; 	 -' 

1i2t5Ih?ormrnjJbta E cal,errj dampd toffip,'Iêmehtar, o 
numero aAta d Registro &Pieços, o númêro dã Sçliçitação 
de .ÉmPÇÇNQ è, ,cíp Nota de Empenho, o Ient&adór'qo' 
protèsso, o nome do' fiscal do contrato, béhi domp dèscriç 

+ e:a,cnprc • do materia l solicitado.,,  

,12.2.5.1: 'Caio sejamo's açria1 to ÀNEXQ, 1 do.çterimo 
À. 	 d N. Se f&'ênci divididos' em 02 empenhos',, ,Ç serem 

encrn 
 %rihádos 'pata..'4 6 	1°' grauinstância 	e 

• » 
4 
Qr&J?instâflda): envir uma 'noa' fiscSl rØeçtQam"ete 
para cada empenho,sob pena de não recebirneçeo,ido 
niateri&- ou o 'ance!amédto da. rotâ'fiscaí, èQj69 custos 
-éstarão.kseu énc'ar\gp. 

12.2.õ. Ao recebe 'a Nota e Err)pr)ho caso a contrata1a 
deseje'sblicitar, prato de ptorrogaãQ de entrega ou trota de 
març, tde/eáifaê-lo-ém piéIOtdei) dias 4ptadosraparir 
d dat do recebi'menfo o refehdo ocumento,s9b pena de 

) indeferimento çlo pedido ou- pliçaço de multa O pedido 
deyerá-erforrnuld'o a'reeyítaÇiç1o:' 	 . 

- 	'4 	- 	." 	 , 	 • 
;; 444 	 • 	.4 ' 	 - 	 4- 	 - 	

, 

B10c9 Des.,Al?tónlo d&Arruda -3v. Hlstcrlador uens4e F-je4oria,/N_ftPraçá das Band&rak, 
'cEP:: .78049-936'- CuiaGá?- MT -,TeI.:(5) 3617-3247 , 

$4. 

.4.4 

1- 

.4' 

44- 
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12.2:6.1. As justific&ivas' supervãniehtes acompanhpdas 
de documentos comprobatório 	 / 

Em, CSO de desontinuidade do-  mdterial, 
apreetar cada. dâ fabhcnte informando os moti,vos; 

12.2.6: A informaço de 'cnantiterão  ,do -preço óu a 
r,eadecjuaçàq financeira; 	 e 	 -' 

- 	
,f 	'•  

•122;6.4. .A informaçao de Pnaputençao -do, prazo de 
garantia o aIteçaço, do -mesmo'?, 

-' 	 - 

t2.2.6.5 A informação d6 prazo de 'entrega que julga 
necessário Ma prorrdgação, 'bem corno no pedido de, trota 

/ 
	dë marca; 	 - 

12.22. No caso ,de-'pe,dido de trdc(de marca,suspende-se o 
'przq de' entrega,-do rriatr1âb à, contar da dáta da 
protoc9lização do ped(do'ate a decisão Presidencial, voltandõ a 
fluir até przoTi9na,l da cIuula G. dot9rno 4e Referência. 

12.2.8. Na hipótsde'pedidode prorroaçãode prao,' caso a 
solitita'çãs não tenha sido apreciada até o prazo tinàl de 
ettrega do' rnat&ia contados a partir da' data do récebidiento 
danota de empenho, fica automaticamente p'?orrogadóp:.razo 

	

,p'or mais 30 dias, çontados a partir do prazo' finar para o envio 	
1 

dos"frlateriarsMbieto'dó pedid,b d'e-prqrT-6gao. 

12.2.. Caso não,  se apresente qs documentos e. as 
informações dispostas' nos quesitos "a1' até "e", o pedido poderá 

	

sei -á irídeferiJo, é,- sdndo cdnfirrria' o indeferimentp pelo 
	 / 

Orde?ador de Despesas, a àpIicação d&penalidade se .fará 
contar- 'do, prazo 'ohstn1e 'fla' çIsyà G do Tèrnio de 

eferência. 
 

13: ÇONDrÇôESbtGARIjNTIA,Ë/OúaSSISTN,CIA TÉCNICA 

	

13,1. 	En'tr'egr ds çerifica'do,s de garantia juntamente, 	n os 
objetos para ps produto,que'assim o e5çigiFm; 

	

13.2. 	Á assistÇncia técnica, quando jnécesgaria, far-se-a noe' local 
onde estiver instaladq o equipam'ento, sendo de repdnqbilid,àde 
dd' Iicia6te contratado a sua retir'dà e. a devolução nós 
respectivos locais ,caso hájã-  ríecesi'dade 'do donssrto fôra' 'do 
ioca,I,,cbrrenddàs suas.expensas otranorte,; 

Bloco Des. Aritónlode ArrUda - Av. H isto ria do r,Ru bens  de Mendonça, SI  -.Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049'-926 - Cuiab - M1- Tel.: (65)"36j7-3747 
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8 —CIA. 0093739-20.2018.8.11.0006'

i 3 	Jnfo,rmar a Fe tirada do material objeto de assistênci teenica - 
ao Fiscal e'ao Departarneno'de Material e Patrimônip - QMP 

v Ç 

	

1a.4 	Dufrnte á prazo dç aratia Mds' materiais, éstbeIeêidã'ern '- 
b1 (ám) and para os)teqs 02 03 04, 05, 0, qI, 11, 13 e4  14, de -' 
02 (dois'Tanos para o itetnjO e' 1, de 0 tt-rês)ahos pararos 
itebsO8 -e 6; de, O- (çiico) anos Oárà o-Jtêm ,01 - o-'Fpetedor 
ou sua Ãs'sistê,ncia 'Tecoica' credenciada pretâra os serviços de 	v 
assitência xecnca dos equipamentosadquirjdos, cdm ajuse»-' 
reØaros necessaros e manutençã& EorretiQa dos rèspectivos 
equipamentos, cpjas desp&sas correrão por sua conta; -'2,  

13.5. •Çqnstaad,a",e nëcessidqde'de substituição 'dQ, ç'quipmeto 
deMitúóso, & f9çnècedor' t&a o prazo' de 05 (cinco) dias para a - 
retirada.-'  

113 6.. Após o ?ecõlhimento db equipamento ou jimáteqal. defeituoso, 
• 4' 	 7, 	 - 	 L 	- 	 '- 	 1 	 '4 

çrovidetcir'fl'ro& ho'frazo,dé45quin4e) djas/ '4  
, 	 - 4 a 	 1' 	' 

13.7.,,  'A contratada fica obrigada- durante o peÉíodâ de gafànta e 
4' 	 i. 	 k 	 - 

em casç de necêssjdade' de, substituição de produj:oS e/ôu 
cÕm,ponerltes queipão mais p)atam nô'merçadõ, 4dú que estejam for' 
de linha de fabricação em razão de evoIuçofetènologica'ou que, por 
quâlquer outro motivo, o' fabj'icahte nãcl mais .p prodtiza - a proceder 
a substituiçãn por jrodutQs e/oti co?njonentes tecnologicamente 

equivIer1tes ou suyeriores '? 

138 A substt,uição de um> 	 casos 
referidoscima, estara cohdicíonada a 'uonzáção do Pres,defite' do 
Triunarde Ju'siiça.  

-1 	 • 	- 	 ' 	' 	 - 

£3.9.,  Èàf caso oç danificaçãQ estruturar (parede porás, calçada, 
etc) durante-, a entrega de materiais, e-d çesponsabiIídade do 
contratdo a irítegral reparação eJimpeza do lócV onde fora' 

'4 	-'-•- 	 - 4 	 - enj:régue. '' •' 	 ( . 	

4- 	
* 	 - - 

14 	DAS PENALIDADES SOBRE A LICITANTE CONTRATADA / 
'1, 	 - 	 1' —. 

14.1-. 	ÁDVERTÊF'-JCrÃ: ' 	 r" 
'4 	

/ 	
•'4; 

14.1.1-.. AciVert-êhci.péloJiâd curnprjménto de-Cláusula 
'---"4 

4 	Contratual, ,desde quenão intetfiano andamento ho
2
rr?ilda,» 

setvço ou sua conusão e no traga pejuio econô'rnicds-ie 
- '-. 	funcipha'is'a e4s'teÓrgão, 	 - 

1 	
11 	 '1.2. 	MULTA' 	

-4 

• BiocDes. António dê Arçuda - Av. Historiador, Rubens eMendor3ça, S/N : Praçadas'Bandèira 
-' 	 CEP.: 78049-926 -'Cutabá,-MT-- Tei4-(65) 3617-3747 

"4'- 	 -4 	--4 
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NATO GROSSO 
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1ç4.24. Pé 1.Qo (urr por centdjsõbre.o valor total do contrato 

f 	a cada,  reincidência • do motivo detérminarite da aplicaçâp tl 
penalidade Øe advertêjicia; 1 

14.2.2 De 2ô/  (dóis por cento ao4até.b!lirnite.de Q% 
(vintèpbf cento) sobre  valor das nércadoias nos cásos4de - 
aErasd'injustiffcado de até, 05 dias rios pçazos'de: 	» 

;NàeptFga doobjto'lidtadb;, 

II. Na'rn6n±bem; 
4 -.  

- 	. 	 do objefolicitado;. 	4 	- 

/ 	1 	 LV. Napiestqçâocos evigos de assistência técnica; 

14 3 	De 20Iq (dois po cento) ao di,a ate Ii.mit matimode 20%1  

sobre o vator total dá obrigação pendente, 	casos de atraso e/ou 

recusa injustifiëadaadihi&e 05! d,ias ho frazo's de: 

II. Na montgmf 

LII. Na siibstituíção do objeto lidtado; 
4 	

, 	 IV. -Na peseação-dosserviços de' as sisêndFà técntica; 

1 - 	' f4.3.1, Após o,i50  diade-atraso cio prazo preiso para 
entrega ousubstitúição do objèto licrfdo,4sé/mjsJstJfiCativa 
aceita pela Aminiraã, o:objetcf será consideradb com' 
inexecdtaclo; 	 . t 	 • 	

e 

e 	 ' 	 •l•.f 
i44. 	D. 10% sobrè, o valor total* dbriàad Ø?ndepte-.nos  casos 
de: 	

. 
• -e 

1. étré,gq parcil do-,objeto licitados;.  
/ 	 4 	 4 

II. tpontaem-  prial ddsobjetds liçitadbs; 

III não, ubstiu4 ção'de objçto r,cusado ou com 
vícios,-desde que cohfigüfé inxecuçãq parcil; 

IV. 'entrega de material com dei'eito 'de fabicao, 

danificado,efou incompleto;,  

V. outras -hipótêes inexcUço parcial dó'  
CONTRATO;' 	 3 1, 

14.5. 	De 209/o sobre o v'lprtôal dócdnfrato nos câsos;d,e:. 

I. recusa ihjustificcíà grin iniiarà entrega dos 
- 	cibjéioii cita dos;  

Bloco Des. António 'de-Arruda L Av. Historiador Rubens de Me1ionça, S/N, - Praça dás Bandeiras 
'CEP.:.78049-926 - Cuiabá ' M'Ç— Tél.: V65)  3617-3747 P -  

3. 

4" 

1., Nantrega d& Objeto. licitado;  

4'  

4' 



'4 	 4, 
4- 

- 	' 	'4' 	4 

'Tribunal. deJu;iça 
MATO GROSSO 

lribunaI de Juha do Estado de Mato Grosso , 

- 	- 	

CQoN4enador1a Adminittrativa - 

beartrnhntoRdiuir4istiativb— Gerpnci21 Setorial de Licitaâo 
Telçfone: 6S)367,-3747 

e-niaii?licitacab@tjmt.jusbr" > 
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fls. 

4" 

'4 

4. 

'4 	4 

4 

Ç 

'4 

4' 

IATA>DE RE.UTRQ PREÇOS N. L39/2018 ÇIAOO93739r2O.2O18.81i.00OO 

fl. -recysa içiiuslificada éfri mbhta cs objetos 
"licitados',, r ' t 

5 	- IIJ. reus,injuti1cada 	erregar taIiddedts' 
- -- 	 objetoslicÍtades;-  

IV outras hioteses de inxecução otaI do 

14.6. Scontratado estará sujeito ainda aseguintes sançaes 
ádministraivà.. 	 t -T 

I-- Declaraçã'o'de ípidonçtdade para'licitar QU 
- 	 - 	-. 	 - 	 4 

n 

-4' 

15.1. 	 >pequiade ercad períodjcmntej 
em 	r*ervalos não superiores a 180 (dent4'o - oítenta) dias, ,'a fim de 

'4 	
.4 	 - 

verifitar avantajôsidade dos preços registr-àdÔs
, 
tta 

-
Ata' 

152.
* 

Qs- preços reg itrados,-pôderotser revistos em "ØecQ
4

rrência de 
everfFüaj redução dos preços pratiçados no mercado ãu de fato '4qLle 
el4eve o custo do otjeto regitracjo, aL5endo a Admnistraçãt 

,promdve' ajï'egociaçõe junto as) fpçnecedçr(es5 	r " 

/ 5.3 Quantk p .,preço registrado tQrnar-sd superior ao preço 
praticacfd noiierca4o por motiyo sul5erMenrehte, a Adml?hstrçã,o 
ainvocara o(s) foçÓecedor(es para negociar(em) 'a reduço dos 
preços os yaIoys pra,icadQs,peIo mercado.A 	 - 

15 4 
O, forpeceoç que 4 nãa c-eiar reØuzir seu preço ao valor 

praticado ØdIo Ë?cdoserálibçrad$docompomisso as&Uinido, sem, 
aplicação de penalidade 	

- 	 F 

15.4;:1. A ordem de classifícação dos'for
-,-
nec&fo'res qjje->aceitarem 

rqdúziç seus prçços aos valores de rnêrcad'b qbservara a 
-ssificaçE-briginài. 	 /, 	 1 

15'5. QiJar~do o preb'démercícjo tèirnàr,7se ,sypHads 	çds, 
registrados e o lbrneced'or no puder cumprir o com promtssb o 

'4'órgãbggrenciadprpodrá; 	
'1 

• 	

1. 

"ioco b4s. ritónió de Arrua'-Av. Histo -iSdo?Rubens dMedonça S/N-Praç&das Bn4eiras' 
- 	 .CEP..:'?8.049-926 Cuiabá - t1t-Tel:: (65) 3617-3747 	 '- 

r 
'4 - 

4 
*4 

'4 

contratr<conj Administ7pção RúbIica7 
H- 

2 
II - Suspnsao temporária de participar de,I)citaçoes 
-ejmj5edime'nto de'contraar com d4P4odc Judid'ár,io 

• 4 

147 A apliaçãos1as penaIlddesser'a precedida da'cÓncessãoda 	-, 

oportunidade-de ampla defesa por parte do contratante,na -forrn Lia lei4. 

15j kEVTCÃn-r-YaNCrI IÍMFNYfl 

.4, 

4.' 
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TribünI de Justiça 
MAtO GROSSO,,. 

/ Teléforie: (65)3617-3747 
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'ATA DE,EGISTRO PREÇOS N. 139/2018: ÇIA. 0093739-20.201.8.1J..bQOO 

Ii ear o forqededor do 'comprÓmissyasujtiido, caso a 
'coinupiçaçâ9 ocorra arVtes do pedido de ' fio inedmerao, e sem 
aplicação d ai penalid'ací& se çohfirmèda averacidáde ,çlos 'mojiiyds 
e comprova ntesapíesenta'dos;..,e 

• -, 	« 
- 	 y 

convocar os •demas fornecedores  para assegurar igual 
oportunidade denégociaão. 	 • 

16. Nãb haverdo êxito •nas rlegocipç ões, o. órgão gerenciador 
deverá proteØer' à revog*çãó desta ata de registro 'dê pdçã, 
dotando as médida cabíei para obtqnç'ão da' cón taçãb mais, 

vntaiosa. 

15.7. dregistrqdo fornece1oser cancélado quando: 

deslcúmprir as condições da ata  regioereçs; 

15.7.2. hQ' ;retirar 	nota de empenho ou instrurnejfto 
equivalente nó prazb estabélecido 1 pela, Administração, sem 
justiflctiva a6ejtáel; 	 - 

.ï5.73 não aceitar reduzir o seu préço 'teistrádo, na hipótese 
deste se tq'rnr superiõr àueles pratidàdd no mercad9 oti 

1.7.4.&çfrer sanção admi?iistrativa Lujo 'efeitb •orneo proibido 
de celebrar 'cØÕ,tratõ  adçninistrativo,, alcançando o' órgão,  
erenciador e órãó(s) partiçiántq(s}' 

í5:8. 6 çancelamer-to -de rgitros nas hlpátiásbS previstas nós' itens 
•137.1,13.7.2 e 13.7.4 será- tork.alizdÕ  p'orØespachõ do ,  órgão 
gererjciador, assegurado acontrkitório e a ar4la 'defesa. 

19.9. O cariceiaçnent9 do registro de preçds póep 'qcorrer por f,atb 
•superveniente, d&orr,entè de capo fortuito' oU kr'ça maior', que 
prejudique o cumprimento Aa ata, deviciarrierite comp'rovados •e 
ustificaãos: 	

1 

15.9.1.porraãode intçrseúbli&oj 

159.2. a pedido do;fornecedor, 

i. coNDõú GERAIS 
4 	 t 

s 16.1.-. As condições geça'is- do fornecimento; tis ço'mo os prazos para 
entrega e rçcb[meTito dp objeto, 'as obigações da Administração e 
dó 'f&necedor regis&ado.pebálidads e demai cóndiçes do ajuste, 

4encontrarrse' definidos no' Termo dê Rêfe'rêhcia,mEXÔÁO  EDITAL. 

h 

Bloco pes. António de Arruda - Av. Historiador Rubpns de Mend'onça, S/N - Praça da&Bandeiras-
CEP.: 78049-926 - Cuiabá -MT —Tel.: (65) 3617-3747 
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TfibQqaI'de"Jütiçô d6sfqdb d  Mp,tb Grosso 
Cborcfnadqria'Adrnirtitratiya' 

Tribun'aiçle Justiça 
MATO GRPSSO 	". 	

1' 	4 
	 «-mali: licicao@tjnit.juibr 

epartarpend d ir ist'ratWàlí G'erên'cia Set&ial d LlCitiçâb' 
telefone: (65)3617-3747 

ATA DE REGI,STRO'I?EÇOS U-1391,2018,—' CIA. 0093739-0.2018S.11.00QO 
12 E vedado efetuar acrescimosrtos quantitativos fiados nepta'-ata 

	

- de4registrd, de p'r'eços, iridbsive o,,acrescimo de q'u tat c 	IC° 4o 
'ar1. 65'd:a Çei n9 8.666/3, 

4 	 4 

16.3. A ata de'fealizaçã9 dà'sesão publica do pregão, contendo a'
r&ação dos licitantes que açeitarem cotar os bens od serviços com 

" preços iguais ao do licitante vencédor4do certame, será' arlex1ada 
ta Ata de 'Registro de Preços, nbs 4 térmos do 'art 11,'4° do 

Decreton 7892, de2014 Áata"de realização da sssãQpu6lica do - 
pr,eg'ão, cõntèddo a rJação  dos licitantes que aceitarem cotar. os bens  
ou serviços com preços iguais o do licitnté vencedor do certame, 
sra anexàda,a ésta Ata d,e Re'gistr -dê Preços", 4nos i*rmos  do art' 
11, §4°'Øo 'Decreto n'. 7.S92,7de 2013., 

164, As dorrspondên'cias'expedidaspel&s parte%sinatarlas¼deverão 
mencrõ'na o numêro deste instrumento, e o assunto especifico da 
çdrçespor1dênc(a 	4' 	 .í• 	 " 4' 	 ½ 

16:5 Às tomunicaõesr  feitasoDrgão erencia dor dêverão er 
endereçàdás aõ tRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADb ÔE MATO 

tROsSO' - DEPATAMENTO 1 AOMINISTRATIVO-'DIVISÃO 116 
C'OMPI.AS -'ANEXO ADMINISTRATIVO DESEMBARGADOR ANTONIO 
DE AR'UDA'4  AV HI$TORIAI$OR RUENS ÓE MENDONÇA, S/N, 
CL2IApASMt CEP 78109L926, : 

	
« 

1&:.. Eventuis mudapçps de endereçQ do órgão adeççnte y dos 
fornecedores de,v,erão ser "corliunicadas por escrito a'o, orgão 
gerericidQji, 	

1' 

16.7; ITOdO-'  instrument9 de procuração deveça ConstàrI firma 
ç'econhècida do:-,xnandante, tiç's. termos <o artigo 654, Pârágrafo 20, 
do Codigo,Civii Brasle,iro 	 < 

\ 	 '½. 

1€ã O forne'tedót-obrigae a manter em coçnpatibilidad com as 
obngações,porele assumida, com todas as condições de habilitaçãoe ¼ 
qualificação exigidas' na licitação .1.e a cumprir fielmentç s GlaUsulaS 
or.a vençadás, bem tomo com as normas previstas na Lei rv 
8,666/'93 ç legislação cqmpÍementar. durante a lênc[,a desta Atad, 

+ 	-  
Fgitro-de Preços. 	 / 	 . 4 

16 	Os casos omissosqiJe pão (fltrapassem a competência do Fiscal 
- da ARP seró resolvidos emruníões fôrmais realizadas entre o 

Fisçal, - o Forneçêdor ou seu procurador e, 	quem irjteressa, 
lavrando-se ao finl da reudio ata circunstnciada assinada por 1,'1 

todos, os presentes que deverá ser juntada aos autqs ç encminhada' 
paLa a èiêncià,do'Or1erfa dor çi béseàs. 	' 

or.Rubensé 	donça, 51W Praç4'das,andelras 
V, - 	 Bloco Des. Antóçiode P4-ruda'- Av. Historid 	d Meri 

tEP 76049-926 - cuIab - MT - Te!,: (65) 361,73747 

½ 

1,1  

- 	 ,- 
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TribiirlaI de4ustiçb do Estado de MatóGÊoso 
Coçrdenadoriã Administrativa 

Mçpartarhento Administrativor Gerência Setorial-de Licitação 
* - ' Teléfdne:j65)3617-3747 
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TJ/MT 

 

A 
Fis. 

  

TribunaIde Justiça 
MATO GROSSO 
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ATAÓE REGISROPREÇOS N. 139/2018- CIA. 0093739-2O2018.8.11.0000 

17. DAPIJBUCAÇÃO 
-4 

17:1..,0 Extrato dsta Ata será publicado no Dirio4  Oficial do Estado dê 

	

Mato Grosso, confo?me disposto rio 	 da [di 
n. 8.666/1993 e-divulda no site do tJMT. 

1 	 t 	 1 

18. bo'F'oao 	 1 

18.1. Fica elélto o'Fp dëomarca dUiíbá, Etado de Mato Grosso,, 
para dli-imir quaisquer. controvérsias oriyndas deste inst?urrientõ, 

•renunciando-sé4ualqu'er outro. - 	-- 

18.2. E'asim, para firmeza ç vaIiddedo.pacuado, a presenteAtde 
Registro` de Pçeços de Cohtratofoj av'rado e MÇ  duas (duas) vias de ígual 
teor., que,. depoisT de lido 	cIjado em' ordem, vai asihadô pelos 
contrentese pôr duas testemunhas.  

Cuiabá-ML 18e ütubro dé201., 

SÍ- . THAYSÂPAfCIDA DAMASCHX 
MAGITECH- DISTRipLJIDQR 'E ELETRôNICÕSEIREI4-Pki 

FORNECEDÔR - 

Testemunhas: 

1- MARIANA(ROpRIGUES DQS'SANTOS- Matrícula n;11.627 
(GESTOÁDAÁP) 	

1 

-. 

BIçco Des. António de Arruda - Av. HistorIador. Rubens de Mendonça'S/N - Praça das Bandeiras 
CEP.: 749Jg- 	Cuiabá - Ml-- IS: (65)'3617-37 
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TriindI de:JÚstiçpLE10 .staib dë Mçto  Grqsso' 
tóorder?adória Adniinistratiw - 

Departarhen'to Admlr)lstrativo r Gerencia Setorial d Licitqçao. 
Telefone! (65)3617-3)47 

, e-mail; licitacao@tjrntjy.br' 

/ Tribunal d'e Jusjjta 
MAT&ROSSO 

.ftTA DE'REGSTRO,P' ÇO .139 

i- CLAINICt. ' 
(FISCALDA A'.P) 
1 	

- 

18 - CIA. 0093739-20.2018.&fl.0000 
/ 	4 

EItÈ - MatFíc1389O 

REINAtDQ MAR 
(FISCAL :st)BstITuto 

TEIXEIttA 

A 

'1 

- iM'attíLiIa 2Q47 
4' 

c'pF; 
1q . ø? dói 

4 	
-5 

4 

4 

5 

.4 

4- 

J 

5- 

BIo 	Des. Antónlo,de'Arruda Av. Hlstoriador.aubens'de Mend9nça'S/Ntt,Prça das adeirs 	"t t 
- 	' 	 CE.: 7RO49926 -tulaba Mt - Tel,: J65) 36174747 

- 	
-- 
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