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, ATA DEREG-ISFROÓEPREÇOS 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAbO DE MATO GROSSO

11 	
' 

ATA DE REGISTRO DE PfÇOS N. 146?201:8, 

4$ 	 - 

O EstApo D' "MATO. 'GROSSO; por -intermédio do PODER 
J9DIc,IÁR1O/TRBUNAL.PE IJUSTIA CNPS 1n 3.35606/0001-10 
,coná recursos' proprios (Foqte' 100), ou do FUNDO DE APOIO' AO 
v3UDIC*ÁRIÕíFUNAJURIS, '-dSIPJ,sob à n°' 01'.87837/00Õ1-93"(Fon& 
24b), edidd nã3aláèio da fústiça, Centro 'Poljtico Administrativo, em 
Cuiaba/MT( CEP 78.049-926;`

, 
8 049-926, sediados no Centro Político Adtniri9tr,ativo 

em Cuiaba-MT, CEP-78 049-½&, 'nesta ça'pital, peste ato representado 
RAMOS- pelo Presidente deste odaIicio, Exmo' Sr rDesembargador RUI RAMÕS.. 

RIBEIRO, Brasleirc, -C$ad9, pprtEadpr, da Cafteira dê Identidade n. 
.865:'407 SSP/SP te do' Ç'PF sob,, prt 346.32'7.001-34, ..doravante 
den'ominad dRtAC.. 4GÉRE?'JCIADÓR,. e d7outro lado a em presa LUASI 
PAPEIS É LIVROS. LTDA,4rTscrita oPCNPJ. sob, ri0 q8>371.036/0001-9i, 
Inscrição'Estad Lia Ino 13 3V 534-5, cbm sede a Rua Barão de 'Melga,ço, 
'2 33i - Centro Sul1 Cuiabá - Mato(Groso, CEP 7- 02Q-800, dor?vnte 	- 
denomthado FORNECEDOR, tonrderahdo e julgamento do Rtegao 
Eltrôqtco; n.. 23/2018 (CIA' op12k6-r22p1s.8.11.0000), RESOLVEJ' 
registrar os preços da, empresa irrdicada e qUalifiadajiésta ATA, de 
acordo- €ofn: a' classificacâa por ela:alcancada e na auantidade cõtáda. 

e 

e 

atenjendo 'à. c9ndçõe;, previstas no Edital do' Pregão Eletrônicq h 
23/-201, bem copio no erm de P.eferêna n c/Q18/QCE-DMP S 
ujeitando-se 'as partes ás normas constantes na Lei n° 8 666/1-993, np 

Decreto-n°7892'/2013, e em c9nfôrmidade com às Ui ,posiçôes.a,seguir; 

t/ 
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' 	
,A'$re5erkteAtate'ni p'pÈ o4'bjêtdo 

fu;utã g--e*entuaV critratação de Pessoà Jurídica Apara forpécirnento 
de mateniai de consumo iversop IpS pretb ti 2 , de acordo cpm 
as êspecificaçôes do Aneço 1 do Termo de Referfric@ n 03/2018 - 

DCEDM - 

1.2. 	Independentemente de transcrição, integram esta Ata o 
Edital do' Pré'gãd Elétrônico n.Z3/2018, o Ti-rhô' 	ReTet-ência li. 

'03/2038/DtEEMp e q toposta eqçedora. 

$S PREÇÕS, ÇSPÉÇI'ÊÏCAÇõËS É- QáiNTÍTATIMOS 
-4. 	 f 	. 	 4' 	 ' 	 '4' 

Li.) tmpresavdijcedóra: - 
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4' 
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Tiibu'nal de Justiça 

MATO GRQSS0 / 

a '.' . 	•'. 

'1 
TribUnal dê Justiç,a,do Estado çJe'ato rosso 

t 	 Çoordenadoria Admin(strativa 

departamento Adminitrativo - Gérênda S.&torial de liçitação 
Telefone: (65)3617.-3747 li 

é-mal]: iicitacao@tjmt.jus.br  

JJ/FvVt 

F1a 

',ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 14612018 - CIA 0099253-51.2018.8.11.0000 ,- 
Emprésà: LUASI PAPES E'UVROSLTDÁ. 	1 	 - 

CNP),. 08.371.036/000:1-93 INSCRIÇÃO ÉSIADUAL: k13.3271534-5  
".Endereço: Rua -Qãrãõ-de Melgaço, 2.33-3 - Centro- Sul 
;Cidade: Cuiabá/MT CEP 78.020-800 
Telefone: (65) 3023-9060 	E-MAIL. luasiapeisterra.com.br  
Nome daRepte%entante Legal; LUISÀFPNSO DA SILVA 

Cartëira de Identidade:,  0856927-4 5Orgãô xpedidot: $ESP/MT 
?CPE: 537.721.13-1-8 	- 	 -- 	- - 

L2. 	P preço 'regisrb as especificações do objeto, a 
quantiae, kfornceddç(es).  'e ag dernãis .coridiõés ofertadas ha(,$)' 

4 proosta() sã&as que se'g'uem: 	
» 

BENS DE CONSUMO 	- 

Item Descrição 
MARCA/ 
MODELO 

Unid. Quant. 
valor 

unitário', 
Valor4totà1 

R$ 

Lápis 	piet9 	redondo p>  21[ 
Caixa 	com 12 	-unidades. 
Madéfta'l00% refloeptada.  
tamanho.- 	aproximado, 
10rnm ,de diametro.,.Marca 

e' 	referencia: 	Labra, 
Faber 	Castel, 	Bic. igual 
ou equivalente. 	Pr-azd de 
Validade mínimá ti (um) 

no, da data de entrega 

; 
Serelepe- 

., 

. 

- 

caixa i.Õoo 

1 

2,28 '2.20,00- 

4,  

3. DÁ DOTAÇÃO ORÇÁMENTÁRIA 
 

3.1.ps despesas decorreptés desta orítratação estão' programadas 
em dotação orçamentária própria, prevista r° ,orçniénfo do 

/ Tribunal 'de 3Lfstiça do Estado dê Mato,, grósso, para o 
- exercício Oe, 2Ó18, na cFssificação abaixo: 

Gestão/Unidade: UG QOOt - ïo GRAU E UG 0002. 20  GRAU, 
' -  

Fonte:240 

r 	,Prdgrama de Trabalho: 036-Apoio Adminiftrativq 

itemento de Despes: 3i.90.301.1. 

Projeto/AtiVidade/Operaçãq Especi'I:' 2607 - Manutenção 'de 
• Serviços Admiriistrativoserais. -- 

3 2. 	No(s) exercítioí seguinte(s), correrão à cd'nta dos recursos 
• próprios(.pará atender 

s 
 despSas da mesma natureza, cuja alocação' 

será- feita no início de 	exercíci6 financeiro. 

4' 

BiodoDS. Antônio de Arruda - Av. Historiador1  Rubens4dê Mendonça, S/N Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049926 -:Cuiabá - MT - TeL (65) 361F3747 	- 
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Tribu,qá'F dç iusiça' 
M\ôko's'sÕ 

44_ 

'1 	•" 	 - 	e 	'7 	-- 	
4' 

Tçinunal de J,Üsjiçp do stado de Matoroso 
C6ordenadà'ria Administra'tiva' 

rtaiiiento Administrativo - Gerência Setorial d'e Licitção 
TaSone:.(656174747 

- - 	 '4maii: Iiciítao@tJntJus.br  4. 

1. 

4 

Á,- 

.4 	
4;, •44. 	 / 

52 	 nt OSorgos ou eidades ;nteressac4os na utilização dá Ata de-, 

ReistrQ de, --PreÇo- deverãci erkamÍnh'ar oliditaçã& jrviá' ao órgão 

gei- ndiado/Depr*acrtepto AdrrSinitrãtiQb.A, / 
,., 	

4 

5.3.- 	A -utilizáção. desta 'Ata, ,oi 'ootd órgão ôÚ' ehtidade fica 
condiiÓpadpos  

Não-coI11 prometi rrtentÔ ,da / capacidade ,operkcional dp 

4forri,éçédÓ5, 	
'4 

• b) Ãnúêiciaexpresdõ fornecèdq7 
 

c) N$Õ  exceder 'a '50%, (dínquent pr cento) dos quantitativos dos 
itens ou lote do instrumenço conyoct6rio 

/ v 	 4 

5'4 	O quantitati''o -decorrentê das adesõe&-a ata de registro de 

pyeços não podéra 
1 
 exceder,' na iotalidade, do dobros, do 

çua'ntitátivo de cada 'item ,restrado -ntát -de re'gitrodpreços  
para o ,órgão gerenciador 'e órgâps .paiticipantesy independente do 
núj'nc'rode:órgWo1 	 , 

, 	 - 

76'.,DAFÍ*CÀLIRAÇÃq 
 

fiscali4zação" ficará' a ,carb dó. serQi1sr;  Joilson Gónç'alo de 
, Arnorim, matricula 6200 "e como fiscal  subtitüta a servidora, 

- 	liete'Ànunciato do Nascimento, ratricuí 6779 [ 	- 
'1 

- 

4' 7. MQDO DE ENTRËGÀ E PRESTÇÃÓ.bGERVÇÔ 'm 
7,1.0 fornecedor deyera ntregao'objqto no'prazade,30 (trinta) 

dias, a coitar da,  data dó recebimento ,da INIptal,de 
, Empenho/xpediente 'de çomØra à pMzo de entrega poder 

ser prorragado'&çritero dá AdminitaçÔ 	 1 
1 	O agendarpento d datàe hora para eqtrega'dos matqiais de' 

consumo, deverá -er feiFq Øíretarnént,e, ,côm"o fiscalJdd y- 
b 	- 

,- Bloco DCS. Ântónioe Arruda-- AvHistoripdor Rubende Mendoriçç, JN 	ds-andeiras 

• CEP: 78049-926 - 	MT - Tel.: (65) 36!7-3Z47 	1 

•44. 	 ._ 	
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ATDE'REÇHSTROREÇOS N. 146 I2018r CIA 0099253-51.2018.8i.0000 

4. VALIDADE DA ATA 	 - 
,"' 	 , 

A, validade' da Ata de Registro de Preços 	, ra de, 12,4. (doze), 

tmes,a.paftjpd'e súa assinatur1a,'não p.odencjo rprbrrogda 

t' DÁ ADESÃO À ATA DE REGISTRO bE PREÇO$, 	
L 

S. 	-A4Ãtâ de RegTïrô de Preços oriunda des,fe ceitalrie, dUrante - 
sqa' vigr)cia4  desde que previarnente autorizada pela orgSo 

11 
"gerencipdor, poderá ser tili;ada por lórgãos  é entidades da 

44•,,"• 	•..'• 	 4 	fr 	 ' 	 / 	 - 	/ .4', 

	

Administraçao: 	
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Tribunal de .l4stiç9 
MATO GROSSO 

TJ/MT 

Fis. 	 

T(unaI cØ JusfiçakÓEtacto de Màto Grosso 
-1 	 CqoFdenadoria Administrativa 

Departâmentç Adminitativo - Gerêhcia se1toril de liçitáão 
Telefonç: (65)3617-3747 

e-çhaii:licitacabtjmt.jtis.br 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N 146 /2b18 - ÇIA 009925-51.2b18.8.11.0000 
coiitrato, pelo telefone (65) 3617-38, ficabdo determinado 
que senl a presença do mesmo os máteriis não serão' 
recebidos. 	 - 

7:3-.Os materiais déverd ser entregues no' DEáSIt9 DO 
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E gATRIMÔNIÕ; à Avenida 
Ferqndo Cdrreia da,Costa flQ •  6962Balrço ÇoxipótSão José 
- CEP 78.0q055 - cabá-MT, tendo como ponto dê 
•reerência a rú'a entre às empresas Tbdimp e Rodoviário 
Óõis, teIefon: (65) 3'68á-1632, no perípdç das/h às llhe 
das 13h às 16h, onde ycorçêj-á a conferência, e' o'rebimento 
dos ma'terials. 	 - 

7:4.G 
11 
 documento fisS d'ev'erá' ,ob9q'atoriàmente-'- ronter as 

• especificações jios objetos entregues constando a ffiarca de' 
cada prodLita,, e, m-Gamp complementart  na> nota- fical o - 
númeto dà, Banco, Agência -e tonta Corrente, bem como, o 
riornè dø ficaL 

1 	 - 

- 	1 	 - 

8, 'MO DODERECEBIMENTO 
•8;1.Os materiais.erão aValjados com a escopo de verificarsua -' 

coÃformidadé, quinto, às. ,qqantidaçles e qualidades descritas 
no Terno de aeferênéiá. 

8.2.Os materiais serão  r'ceIidds, conforme os artígo73 a 76 d 
Lei n;8.666/93; da'sèguióte fori>na: 

PROVISO , RIAMáTEi no ato, da èn€reg 'do objeto, para 
' efeito de posteriorerJf icação d conforynid'ade -do 

produto com :s  espëcifícaçõesconstantesdo Trm& 4ê 
,Referência 
DÊFÍNITÍVAMENTE, após' a verificaçSo 4a cflJalidad \ 'e 

- 	quantidade exigida «este Termo d'Referência, em até 
05 (cincd)' dias úteis ap's o recebimento provisório, 
mediante atesto 'na Ii6IEâ fiscal. 	-. 

1* Á1 1 
11 

 9.1 Devolver, no todo, ou em parte, os produtos qu- ngo 
4presàntarem coíkdições de seei utilizados/consumidos (prazo 
dq vàlidde, vencidõ, presença 'de corpos esfrânhos), em como 
deddir sobre a dnveniêncià de enviar à prnostra deste pqduto 
pra análise -em-órgão oficialmente áredehciado junta a,ANVISA, 
cujp valor correrá a cuta do'fornecedõr, art.,  75,dS-Lei•8.6q6/93 

9. MODO DE PAGAMENTO' r r 	

* 

9.1.0 pagprhento será êfetüado SOMENTE após a verifição de 

Bloco Des. António de Arruda 	v. Historiador Rubens de MendQnç'a, S/N -Fraça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Te»! (65) 3173747 	- 



,1 

1 

1' 	 - 	- 

4 9.5.Nas aquisioesde.,materais corpNa!or-a n'çta fiscal superior 
'1 	 4., 

-.. ,a -R$80iQO9,00 (Oitntà mil) reais;o ;récêbimentoL deverá 
ôcorrépntoc'm a: Oordissãd Permanerte de Recebimento de 

j 	dp-S ó jetos ehtregiJs inclusive-a çnài4ç4dothaterial. 4 
§.3.Á 'emprdsas do Èsta'db de. :Matq crbsso que não tWérern 

adasttadas as Notas Fiscai$ e1etrônica 2devrão apresentar,  

4 	cpmprQvante -de Notà 'Fic-aldé vendas aça' rgão Público. 
94 Apresentada a Ndta Fiscadé Venda, cabta ao Fiscal da Ata 

de"egisfrq qe Preço atest&-ia nos-j:ertnqs dô pcesdnte termÔ 
,,,'dê R'eferência, ençárninhandp-q ao departameriCo responsavel 

pelo, paga tnrt-n 

De,partim'ento-de Material'é Pà&im1iio.' . 

9 2 No momento d -.'eritra os materiaiS deverão estar 
adbrqpanhadts "da Nota F4scal 'dê Ven' 	m da, be domodps 

Crtidaes de -FGTS, INSS e Ceitdões Negativas de DebitQs 
Federal, Es€adúal; uoicipdl e Trblhist, depí'bdo 'prazo de, 
vgFidad. o d'oúmehtó fital deyrá ,ccíhte'r à ês"peétficaçõçs 

'4- 

TribUn'dl d&-Justiça 
< MÀt GfbO 

,,3) 1 

Tribunçil de )usti'Ça db,st'adôç1e MatoGrosso 
Copídenadoria'AdministPatfva 

Departamento Admiõistrattvo - Gerência_Setenal de Licitação 
- 	 TeIefdne: (65)361737,47 ' 

é-itiaii: [icitacaà@tjrnt.jus.br  

[ATA DE REGISTRÇ P,REÇO N.t$/2918 - CIA O'O9925-5.2O18,S.1i.000O 	
- 

- 	confoymJdSdeé o 'í-ecebirfiento dpsmtêriais pêlo fl,s,cal',,.ç pelo 

.4 

Material, designada 'pçIá'.Portria n' 24720J,'6-'Ç'.ÁDM;'- e 
àtesti r nota fiscl e êm conju'nto fiscal e membrós da 
cqmissao. 

9.6.-Efetuar, o 'pagamejjtã em -até- 10 (i1nta) dias apó o 
recebimento qefinjtivo~ conforme dipposto poaarfigos 50, § 
' Ç ou 40, xN', "a" da"Lei 	 3 

97 Para caaa ,paamçnto devera er maõtida as condições 
hpbilitação prevista no Edital 	 - 

98.Ocorréndoatrp n pagamento, S o, 'e, desde que - âra tal no 
tenha- concorrido de alguma forma, o Fdrneced'or, haverá: 
incidência de atualização monetária rsobrevalor, devido, pa 
variação acurdulada do, In'dtce Nàc,ional de 4preços  ao 
Cnirmidpr AnjÍe. - 'JPCA-I13QÉ.4 ocorrida efi;&É -á -data- final 
prevista, para p pgamerit e dasjiaëfe't&a realízação., 

4 	 - 

10. 'AS PENALIDADES SOBRE-O LICIT-ÂNTÍCONTRATADO - 

44- 

10 .1. 	Nos'térynõ's do art. 28 do Decreto i° $45Ó/200, 
ficará ihiØejdcd 'licitar econt,atàr càm a Upiã'o, EsjadQ$, 

- Distrito Federal 'ou Municípios e ou' 'nos site,mas de 
cadastrameitp de"fornecedores -a que-t,se refere o art 2ë,1 
parágrafo único do Decreto n° & 456/2005, pelo prazo 4e atq 
5 (circo) ,anos, sm prjuizos das muitas revistas nste 

cEdita(e dad'demays çralidddesJegaisajiçitánteq'úê: 
'a) Não- assinar a Ata, dê R'e9istro de Pre'çqs,. quando 

,1 • 

4- 

1 

1 

Bloco'Des.'Antónlpde Arruda - v. HistorIdcr Rubens,df-1endonça, S/N - Praçadas$andejras 
CEP.,:78b49-926 - Cuiabá -t-IT - TeI.:-(6Y3617-3747. 

4, 
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Tribunal dê, Justiça do Estado dê Mato Grosso 
- 	 Coorcienadoria Administrativa, 

Departamènto Administrativo - Gerência S'etorial de Licitação 
,Telefone: (65)3617-3747 

e-mail: Iicifacao@tjrnt.jus.br  

TJ/MT 

 

- 	Triunalde Justiça 
/ 	 - 	MATO GRQSS.O 

   

   

ATA-DE REGISTRO PREÇOS N 146 1201t- FIA  0099253-51.2018.8.11.0000 
convpcad&dentro do'Ørazo dé'walidadéde suajprdpósta; 

b). Não rtirar.à nota de empenho,, quando convocada deptro 
do prazo de yigêricia da Ata; 	 ' 

c *presenS  docümértaçâõ faIs'; 
d) deixar de 'apresentar doéumenfbs exigidos para o certame; 
e) Retardar, falhar ob fraudar a execução dá 6brigaçã6 

assumjda; 

• j) MNãóàiántivera"propsta; 

g' 	Cprpportar-e de ijiodo inidônea.ou corneer 'fraude fiscal; 
Ii) Não torrtprovar regularidade fiscal: Certid's$iegativ'as dd 

. - 
 

INSS, FGTS, Federal,, 	ta.duai, 'Nupicipal e Trabalhista 
todas aswezes que for golicitqo. 	/ 	 * 

10.2. 	Com fLlcrp no artigo-28 dá Decrçto- n. 5.450/2005 'e 
nos artigos 86 e 8%-da  Lei n. 8666/93, á adjudicatária fiçará 
sujeita, no caso,  de .'atrao jnjustificado, Sob o crivo -  da, 
Administração., a inexecuçã6 total -ou pàiícia. da obrigaçãd,' 

,sem préjuízo das çësponsabiliddes civil e crirtilnàl, 
assegurada a préii& e ampla defesa, às ;seôCiintes 
penalidades;". . 	 - 
a) Advertência 	pejo a  não" urnprimentó de -Cláusula 

çonfrtüal, 'desde que-  nãq"interfira hd andamento normal 
do sèrviço ou ua conclusão e não -traga prejuízos 

,económicos e-tiincionais'a este Órgão; 	- 
b) l'1ultade:  

b.1) 0,5%(meio por cento)'sobre o valor adjud)cacjo,- no 
caso de atraso injustificado par, etçndimento dospyazos 
estabelecidos pela Administração para ,presentSção de 
ddcurnentbs 'ou assinatura ecdeoluo  ,da Ata: C?so  o 
atraso para' assinatUra, e devolução cilá, Ata' seja. superior  
i3 O(dez 	ç1is; e a critério da -Ad'rtiiriistração poderá 
configurar 'inexecuço total -da o'rÍgação assumida, sem 
prêjuízo da ,tegcisã'o Linilâtéral da ãvença; 
b.2)-0.5%(meib por :dentp5 sobre õ valor' constante da, 
nota\de empenho, 'no caso de atraso injustifiçado, pra 
'edtçeg -dó objeto,, ate o limite de, lQWo (dez pôr cerifo). 
"Ap420 (vinte, dtas,- ca critério da Administração, podërá 
o'corrr'a 'nãó-aceitação do objeto; de'fqrmaa configurdr, 
nessa hipótese, inedtução parcia( da'obrigaçô  assumida;' 
b.) 3% (três por'certo)' ao dia sobçe 'o' valõr dó- bem, no 
caso de atrasb injustificádo pára subtiÇuião"d9-ojeto que 
'preséntar'defeitos de abritação4 -dúra'nte' o períodô e 

1 

4 

1/ 	 -4 

Bloco Des. António de Arrúda - Av. Historiador 	de Mendon, S1r4 . Praça as andeIras 

- 	
CÇP.:780499Z6 - Cuiabá --F-tT - Tel.: (65)361,?-3747 
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Tribúnai deiJustiça.' 

MATO 

Á: 

á 	 - 

iiibuaide'Jús(iça çlo Esfcfdo4e tApto Grosksô 
- 	 r 	tdbrdenadoriaAd min istrátiva 

DêpaentoiAqiitiistratko -tGer.êpcia Setorial de Licitação' 

- 	 - 	- 	te fone: Á65)6173747 
e-Fnail: hcitacao@tjtntjus.br  

•- 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 14612018 - CIA OO9925'-SlZPltStll.00OOr '. 

garanti[imitadá a incidência -r-,1O(dez) dias, Ap6 esse 

jrazb, e a crierio  da Administração, podera configurar 

inexecução çíarçiar.d&obr(gâ.çãoassumida; 
/ 

l?.4) 30%. (trinta por cento) sqbre- o1aIor •.dô bm
Á.- 

, 4a 

hipQtesd de- atrai por período upe'rtor,  ao-  previsto na 

- 	alínéa"b.3"; 	 - 	
- 

'b.5) 10b,0  (dez por èento) spbré o 	totI `adjudicado, 
no  caso, de' não aceitar mahter o cdmpromisso. assurnid9 
quanto aos peço registrados, ou em caso de inexeuçSo 
tdtai dw obrigação assumida 	 -' 

cysuspenso terhporaria do direito  çlé pprticipar de liGitaâo e 

irnpédi?nento'de. cbntatàr corrro:tribunal, pelo praio, e até .2 
(dois)ario'-  
d) decíraçâo de inidon4eidade paras  liçitar ou contratar com a 

Administração,  Pública..  
10.3: O varèr da multa, aplicada' a6s o,regular lp,rqceã9 

, administrativo, era, £descontadp de t pagarnentos esenfualmênte 

devidos pelo Tribunal a àdjudrcataria'ou cobrado judicialmênte por 

rrrà!a da-  Procurá4qri  dó Estado. 
409 .4sahções prevtas,nas'alireas "a", "ci" e "d do subitm 

Ç 

	

	1, do Termo de -Referência, poderão -ser aplicadas, 

wrnUivarii'nte, frjDena de rnute. 

110.5. As penalidades previstas nas alíneas-"c" e "d" 10 sübitem 
I< "Ir do Termo de Referência,'também pocíeço ser, aplicadas 
adjüdica't-áçia ou só. licitané; conforme o ê,asd, que tenha sofrido 

r 

	

	conenação definitiva ppr fraqçlqr recolhimento de tributcts, 

praticareh ato ilicj.to  visando a frustrat os objetivos da licitaçãq ou 
dçojistrar nd possdir , idoneidde para contratar com a 
Acniristraçã 

e 	
'10 	Se Â dQntra€ada- não pr6cedèr ao çedo1Mmnto da 

multa no prazo de '5 (cinco) dias uteis -corifado'da iitirPação por 
parte dó J/MT1- o resp'ciwo. ?valor eá erkaólinhad9 fpara 
execuçãç p&aProcuradorL,a Estadual 

10,7 do ,aiolquè,apliGar,a penalidade cal3era recurso, no 

prao de 05 (cinco) dias utei,, a ontar da ciência da intimação, 
podendo a Adminis€r,ação reconsiderar ou não sua decisão ou nesse 
'prazoencrríinhá-lq devidâment- iríforfi1adpl  pr- -a apr'ëciaçâ - 

' d€çiso súperior,.qentrqdo rnsno,prazp» 

ii. 1OBRIGAÇOES DOtIÕTANTE VENÇEDOR 

.1 

Á 

-e 	 e 

io'ca Des. António de Aftuda- Av. Hiflorlador Rdbens d'Ë Meidonça, S/N - PPaçai das Bandeiras 
tEP'78049-926 —Cuiahá 	- Tei: (65 617r4747 

« 
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Tribunal de Justiça - 
MATQ GROSSO 

Tribunpl'àe Justiça dai Estado'dkafd Grosso 
C'oordenadoria Àdpiinistrativa 

Depártamento Atlministrativg Gerência Setorial de licitação 
Telefone: (65)3617-3747 

- 	e-mail: Iiciticio@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

Fis. 

ATA DE-REGISTRO PREÇOS N. 146 /'2018- cIA0099253-51.2018.8.11.60d0 
Aprsedtarps materiais licitados embalados adequctamente. 

11.2. 	Apesenta?decIaração de i'dpneidade para Jicitar ou 'contratar 
com administrçãy Pública, devendo cornprqvar régulaçidad. 
ffsdal.  

11.3. 	Entregar os materiais licitados ao Departamento dê Materiál 
e Patrimônio deste Tribunal de Justiça, médiante .agençiameito de 
dàta e hdrário, de modo à não ocasionar transtornos nas 
atividades rotineiras. 

OS pedidos-  de troca  de marca e dé' prorrogação de prpzo 
ocorrerão mediante autorizatãodo rdenadordé Despesas. - 

11.5. 	Cqmproar regularidade fisoali dçrtidões.Negatk'as do INSS, 

FGTS, Federal/Estdualr  rJnjc1pa1 e Trabalhista. 
11.6 	Cumprir,  os pr9zos 'dç erítrega sob çtna de a'plic4ção de 

sanções administrativas. 
4 

12. ÔBR1GAÇÕESDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,, - 

/ 
,12.111.1 	Solicitar empenho fazendó çonstara descrição Ido item 

do material; 	 • 
o 1 

12.2. 	Receber e conferir os Cnateriais licitados/adquiridos; 
12:3. . 	O dbcumento fi6éal devetá estar clévidajnente atestado 

e instruído com as certidõésfiscais;t  
12.4. 	DisponibilÍár locaÇ para'çeçebim'entdè guarda dqs 

produtos;- 	 - 
12.5. 	Efetuar o pagamento em iaté  30-  trinta) dias após 'o 

/ 'recè&iruento definitivo,- 
12.6. 

efinitivo;
12.6. 	Corijuiiicar à empresa sobre possív,eis irregularidades 

bbservadas-na entrega dos materiais, para imdiàta correção; 
12;7. 	Piscalizar o curqpricnehto,  das obrigações contratuais 

pela contrata. 

13. REVISÃO E CANCELAMENTO 
13.1. - A Administração, realizará 	pqsquisa, de 	mercado 
-periodicarpnte, ciii intefvaios'nãô supbriore a 180 (cento!'e oit.éhta) 

dias, a fim de verifica r'a'vantajosdade dos -préços registrados nesta 
Ata. 
- 	 -i 	

., 	 t 
13.2. 	Os preços  regitrados poderão ser revistos effl decorrência 
de eventual reduçÕ dos preços praticados -,nó mercado ou de tato 
que eleve o .custd do objeto registradd,- cabendo ,à Admintstraçãp 
prortiç'ver as negociações-junto 'ao(s) fornecedõr(es). 	1 

• - 
BldcqiDS António de Arruda _Av.iHistdriador  Rubens dé Mendonça, S/N :pr-aça dás Bandeiras 

CEP.; 78049-926 - Cuiabá -J'IT - Tei.: (65) 3617-37 

/ 



- 	T'ribúhal de Justiçq 

/ MÁo sROsp 

- 

*- 	4 

'À 

/ 

'À 

1 

T'ribpriil de 	 dro&so' 
Co9cdenadoriaAdministratíva 

Deãrtamérito Adrniqistrativo -'Gerência Setóril 4ejJçita5o - 
Jiefonê: (65)3éf7.-3747' 

' e-1ai: iicitpc,ao@tjmt.jus.L1r. 
4, 	

1  

TA DEREGISF)Q pREÇOj.1. 146 /2b18 -'CIA oo9g3-5i.zo18.s.1;opoo f 
Quando o preço registrado,'tornar-,sesuØerior ao Apr,eço 

praticado to  mercado 'por motivo stipdrvqiiente, a Admifiistráçâo 
cdSivoçara o(s) forríecedçr(es) para pegociar(em) a, redução ,dos 

c 	preçsás valores praticàdosplõ mercado,., 
 

,1 	 1, 

1$.4. 	O'fornecedor ,que'ro, aceitar rçdutzi seu preç'o a'6 valor 

praticado PelQ,niercadq eraJibqradodo aompromissassumdo, sçm 
4 	 '• 	\ 	 t 
aplicaao de penalidadey 	 2 

1 	 • 

13.4.1. A, ?orçsem/  •de classificação dos fQrnecedores que 

aêita'rm redqzir' seus preços Aos' va,lo,res, -de  rrercaco, 
obsçrvrá'a classificaçâq ori'gírial. 

QuaTdo o preço' de nerçd, t rnars spe'rir' aos,  preços 
regitrdo è o forneèedor não pudr cumprir o comproçnisso, o órgão' 
Çinrnnri,rinr /nndor  

- 	 't_• 	 À 

t35.-i, liberar ofornecedor do compropissoassqrnido1  ca$o1a 
comunicação dcorra arjtes d61  -pedido dê fbçriqcirôento,  e 
aplicação da penlØade se confirmada' a veratidade dos 

* 
motivos e comprovantes apresntc 
*4*,,' 	" 	 4k 

,13:2. cnvocarqsdémai 'fôrt çedqrçs párà assegwç&r igual 

/ 
À 	

O registro *,dofornecedor 5-erá cancelado quando: 
r 	

'
1•71d 
	uipriráçÔdôes,daaE d reistdè pfeçd   è 	r 	 j.  

1 

À 

À¼ Jc' F"4'V'  

-' ópoctdnidàdø de hegocia00 	• 	 , 	
1 

1 •  
$3 6 	No haveQdq âito nas nçociações, o prgão gere9ciadÕr 

'devera proceder, a revogação desta ata deregistro'-de p'reços, 
adotanda as 4 medidas cabçéis pfa obtenção da contratação mat 

4 

 'W 

/  

1 

'O. ça elan&ft.,de êgístroias tílyól eseprevistas nos  
itens- f3.7. 11  J,3 7 	13 7A será i'Órmalizado pçr despaçho  dç órgão 
'çf9dcFàdõr, aségado bt9ntradiiórib éa atnp défç.- 

.4 

 

• 1'3:7.2 não ,rptiraY a noeã, de— O'Tipenho oü> instrumento 
equivrentTe no prazo estabelecido pela drniniStração, sem 

r . 	. 	
a 	

, 
:jpStifzçtiVabeitavel;1  

.13 7'3
1 
 lão acbitar reduzir oseIf-u 

 preço registradd, na hipotese 
de 	se  ètornpr'superÍor àqus'praticSdp «orrado; ou 	-: 

i'3.74. sofrer 	não ádministrati 	'cujo'efeito" tornerg 
«',proibido' dê celébrar ,contnat9' admiqistrativd, alcançando' o' 

óq gere,çiadbreYórgãó(s) par€iciante(-). 

1 

q 

Bloco Qes.' Antóbio de Arruda- Av, Historiador  Ruben's de MenddncS/N 2  Praça das Bandèiras 
CEP, 78049-926 - Cubá', Nfr -:fê(6s36i7-54 
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Tribuhal de Jua do Etcdo tio MQto Grosso 
CodrdenadoriaAdministrativa 

Depa?tmento Administrativo - Gérência Setórial de Licitaç5o' 

Telefone: (65)36\73747 
/ 	 e-mail: Iicitacaotjmtjus.br 

TJ'/MT 

Eis. 

 

Tribunal de Jutiça 

MATO GROSSO 

 

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 146 /2018 —'CM 0099253-51.2018.S1lc0000 

13.9. 	O.  canc,elàrnepto do registro dé pi-çços pqderá ocorrer por 
ft6 	uprV'e.nieíte, decorrente dê caso p  fortuito ou, força máior, qye 
prejudi'que, o çumpçimento 'da ata-, de'vidamente çbmprovados e 

- justificdos: 	
1 

l39.t1 por rzãO de interesse público; ou 

13..2. a,  pedido d'o fornecedor. 

14. ÇONDIÇÕESGERAIS 	 - 	 ( 

44.1. 	-As condições geráiE do fórriecimáto,, tais corno os prazos 
para entrega e- recebimento dó' ôbjeto, as' .obriga1ções da 
,Administração, e do fornecedor .registrado, pena'liddes e demas 

condi ções do aj'üste, eócontraffl-sé.à&mnidbs no, Termo de Referência, 
ANEXO, AO EDITAL. 

142. 	É vedado- efetu'ar pcÉégcimos nós qdantitativos fixados nesta 
ata-  de registro de .preços, inclusive o acréscimo, de"que ,tratp- o'§ 10  

:do art. 65daLei no 8666/93, 

14.3. 	Aata de realização da sessão .púbUca do préjão, 'contendo a 
çelaç-ã 	licitantftst-que aceitarem cotp,r os -bèns ou sérviço com 
preços igtiais ao, do licitante vencedor  do certame, será anexada ã 
esta Ata de Regstro de Preços, nos termos do art. 11, §40  do, 
Decreto n. 7892, de 2014. Aõt de realizaão da sessão pública'db 
pregão; contendo a'reIaãd dos'hcitaótds que ac?itarem cotâr osb'en 
ou srviçds com ,Ørços iguais áo da licitante vèncËdor do cerfamé, 
será anexada ? está Ata de Registro: de Freços, nós termos do art. 
1-1, §40-,do,  Decreto n. 78fl, de,. 2Õ13. 

•14.4. 	As corres5ondêncis Éxpedia- .4dèlas 'iartes signatária 
deverão mencionar o número deste instrumento é t assuntoà  - 	 '  
,esp-ecífico da cofrespondência. 

14.5. 	As comunicações, feitas ao, órgão` gdrenciad'or deyer6 ser 
endereçaas. aO. TRIBUNAL'- DE JUSTIÂ DO ES±ADØ' DE' MATO, 
GROSSO - 	DEPARTAMENTO .ADMINIStRATIVddIViSÃb DE 
CÔMPRA, - ANEXO AbMINISTRÀtPJÕ oEsEMAaGADoR ANTÓNIO 
DE ARRUDA - Ai. HISTORIADÕR RU'BENS 'p,E 'MENDONÇA,, S/N. -' 
CUIABÁ - MT- ÈPJ8.049-926. 

14.6. 	Evëntuais'múdánças' de endereço dq órgão aderénte ou' dos 
'fornéce'dor4s dévrão ser càmunicadas por esç'ritc,  ao órgão 
g'renciaddr. 	 - 

- 
1. 

.1 

'Bloco Des. António de Arruda Av. Historiador Rubens de Mendon?a,  S/N - Praça das Bandeiras 
CE?.: 78049-926 - Culabá- MT - Tel.: (65) 3617-3747 	- / 
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-Tribunal de Ju~tiça do Esta do1dqto Grosso 

( 	
Coor.denadoria Administrativa 

	

À 	
Departamento Administrativo —Gérência Setorial de Licitabãó 

Tri6jinai de'iu'stç 	-, 	 'réiefone:(65)36i1-3743\ 
e 	

jAA'TORÕSSÓ 	r 	 " 	
q-mail: [citbcao@tjnit.jus.br  

ATA DFREG1STRO-IRflOS N.1467208 - CIA 000253-1'2qzs.s.11.00bo 
i.4.' Tddo, Ihtuménto dê,, procsiraó -deverá tónstar fiçna 

'rec4hecida do maçidante4 nos terrhQs do artigo 654, parágrafo 20, 

doCódi
1•
o Civil Brasileiro. 	 1 

O!forneceddr' ob'rigasqa jnnte erq isómpatibilidade 
¼ 	 corti as obrigações por el assuMida, com todas as co1diç6es dê 

\ 
habilitação e qualificação exigidas, ná iicitaçãõ e a curipr>w 

,,- 	fiel mentek as Clausulas bra a,veçadas, bem 1corno' co rtE as 

normas previstas na Lei n 	666/93 e !hgisI'açb compldmentar, 

•duraote a -Vigência desta Ata de-Registro de í'rqços 

i149. N,
1 

Osbsos omissos que nã&ultçapassërn-a-cohipetêricia. 

	

do Fiscalda ARP erào resol(,icíos'em reuFiresJormis realgadãs 	' 

eptre o FicaF, o Fornecedor ou eu procúrador e a quem 

inteçessar lavrando-se a final da reunião 'áa cirçunsta'flcjada 
asznac(a 4por tocíqp os presente qçie' everser juntadas aos 

'r 	autos &èricminhadá para a aiência do Oçdenador de Dpspesas 

iS,k 	DPUBLIÇÇAOi ) 	-• 

< 15 1( 	O Extrato desta -Ata ser publicado1no DirioiOflcial do 

Eta4o dê Mato Çrossó, confdrme disposto noartigq 615 

Øaréraf'ó-único,:da Ler:n. 8;6$/I953 e di41gdano1sjte do-

'TflviT. 

-DO FORO / 

16 

	

	 Fia êleito ,,o or'o da Cprrca dÇuiabá, Estado de 
Mato Grosso, para dirirrüt qyaisquer cohtrsversias 'oriuçidas 

' 	 Anstrumento, rnunciandose. qulqu;r outro 

1&.2Ç 	E assim, parar firme29 e validade,do, pactuado,, a, - 

	

- 	
r 	-presdnte 4Ata de 4egistro de Preços, de -&ntrato !oi'1vrado. em 

dia Lduas) vja:de igual teo; que,, depois de' lido 2e achado,,, 

çm dFdérrv, Vai ssíado peLo's çontraentes epor duas 
/ - 	 4 k•_; -. 	

¼ 

,. testemunhas. 

1' 	 4--,- 

- 
	7 

',.'cuiabáMt, 06 de'ho9ernbrdde 018.. 

1 b:êse.mbamaoc RUI RÃM 
- 	Pfesidenédo TRIBUN 
"4 	 ÇONTRA 

4, 

444-4 

-4 

444 

4-. 

4; 

'4 

-4 

Ti 
•.Bíoco Dos. António de Arruda - Av. Historia -ar Rtjbens de t-lendonça, S7N - Praça daBandeiras 

CEP.: 78Of9-92 	ulabá&- MT'Tei.: (65) 3617;347 
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'A 

FISCAL SIJBSTITQtO 

Tribunal dê Justiça 
MATO GROSSO 

( 	
1 

• ibUnaIdJÓsfiç6 pio Es}adbde Matd'brossp 
Coordenadoria Adniinistçativa 

tepartamnio Administrativo - G&ênçia Setorial dê Licitaão, 
Telefône:'(65)3617-3747 

e-mail: licitaqo@tjmt.jus.br  

.3 

ATA DE REGISÇROPREÇOS  P4J 146,ef201ft U CIA 0092535 12.8.8.11.0090 

Sr.LiJIS -ÁONÓ P ItILVA 
LIJASI PAPIS, E--LIVROS LTD4 

1 

Testerryn has: 	 r 
.4 

1'- MAáIAN ODRIGUES DOS SANTOS - tricuJ&i:1J21 
GESTO ADARP a 	 - 

CPF:, *4/:7q/q?fcbO 

A-.  

- 

'A  

0 4NASCXI4ENTO, matricula 6719 

-A- 

áG:4OQ03S í)1fl 
CPF: 

4 	 ti 

A,  

-I 

Ai 

A- 

Bloco De. ntónlo de Arruda - Av.'Historlador Rubehs de Mçndopça. S/N - Praça das Bãndeiras 
CEP.: 78949-926 - culábá-•-Y»1T - Tel.: 	5) 3617-3747 - 
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TSbnaIdeJústiça 

MATÔ GOSS0 

Tçibunal de Justiça do-gstqdo de Mafb Grosso. 
-. 	 toordenadoriaAdministrativ 

Departámento Administrativo -Gerência Sêtorial de Licitação 
tlefone: (65)3617-3747 

- 	 e-maiL iicitaaao@tjmt.jus.br  

TJ/M( 

Fis. 1.' 

¼ 

ATft DÇ REt5ÍSTRO PREÇÓS N. 146 /2018 - CIA 0099253-51.2018.8.11:0000 

- 'TERMO DE GARANTIA E'ÃSSISTENCIA TECNICA 

Á émprea LÚASI PAPEIS E LIVROS LTÔA, pesso- jurídicà 
stabeIecída no, éndeçeço Rua Barão dde, Melaço, 2.333 - Centro Sul, 

- 	ida,de: tuiabá/'MT CEP 78.020-800,, inscrita 'no :cNPJ/MÊ,sob õ número 

08 371 03/0O0l-'93, doravante den6minada simplesmente Fornecedor, 
neste &o .rppréseptada porsWIS, AFONSO DA SILVA,4brasiieirb, casdo, 
,;empresário , pdrtad,or da Cartelra de Ide'ntdade n.° 056927-4 SSP/MT 
e dg' CPF- ,rt° 537.721.t31';68 , resolve- firmar, o :presente Termo de 
-Garàntia', confQrhl'e»estip,ulado no termo de Reférêricia n. 0372018/DCE-
DI'51P, Øecorrénte Øo ,Preço Elétrônico n: 23/2018 CIA 0012166-
12.2b18.11.0000 e seus, anexos, aceitando as ,regras, cobditões e 
pbrigaç6es'çonsta'ntes dstç T'ermã de Garantia, do termo de Referência 
n 03/20Ï8/DCE-DMP do Edital do Pregão Eletrônito' n. 23/2018 e daAta-
de .egistrode Preço n. 146/2018,'cort,fundarn?r,to na 'Lei 8.666/93 c/c.' 
art. 50prgrafo tÇnico, da Lei 807&/90 (Código de Defea do 
Consdrriidtr), - 	t'éndb 	comà 	beneficiário 	o 	PODER e 
]UDICIÁRIO/TRiB,UNÁL D5 JUSTIÇA, -CNP) A. 03.535O6/0001-10, 
com sede no alácio da justiça, Cntrç Político Adrnistrativo, na cidade 
-de Cuia'bá/MT 

L 	 - 

CONDIÇÔÉSDE'VALIDADE E GARANTIA DOS PRODUTOS 

'¼ 

( 1 	DeVerá aprsentaf .praz'o de' Validáde ;dê acordo com as( norr'r?as 
legais etabelecida •paca 	produto, porm, éÏii havenqo ã 
necésidã,de de substitUiço em virtude "de no .-apresentar 
condições clã 'Liso, apçsr de a validade etdr-adeuada, o licitante 
véncedor do, certame terá 'o prázo de ló (dez) iaspara trota, 

desse ,prodüto,->sob pena de alicàção de multa moratória no 
Øercentupl'de -2% (dois,.pôç cento) aô-dip sobre o vlordo bem de 
consumo não recolhido ate o linlike de 20% (vinte por cento), 

'prazo de validade -dás, produtos, deverá s'ê* ~, Verificado rtp. 
recebirriento, obrigatoriàménte com, prazo de k'ahdade mínimq-tte 
seis-meses, contados dã datada entrega; 

i -Ã gà'rantia dbs 3rQduos será obsefvad o 'Código d'eDêfes' -do 
Consumidor. 

1 

- 

de Z018: 

Sr. L •S AFONSO 'A SILVA 
LASI APEXS ELIVRÕS L-TDA 

4' 

CNP'J-. i.. 158.371'.036f000,1-93 

e 	 -'¼ 

Bloco Des. Antônio de Arruda - Av. Historiador Rubéns de Mendonça,S/N - Rraça das-Bandelra 
CEP4: '78049-926 Cuiabá - MT -el.: (65) 3617-3747 
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