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- Tribunal de Ju&tiça'16 Estado dsMqto'Qrosó 
- Coordetíadoria Adfninistrátiva 

Dpariámento Administrativo - Gprência Setorjal à Licitação 

'Tribunal 4e Justiça 	- 	
t 	

TIefone: (65)3647-3747 

'MATOGROSSO 	 - 	 e-mail: Fcitacao@tjmt.jusbr  

ATA DE RE65TR0yREÇOS N. 159/2O18 - CIA. 01103829-87.20188.11.0000 
é, 

ATA ÓEREGISTRO DE PRÈÇÕS>N. 15/O1 
- 	TRIUNAL DÉJUSTÍÇA DO ESJADO-DE  MATO' GROSSO 

1  
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-O 'ESTApÓ DÊ "MAtO tROSSO, pp,r -intçrmédiô do 'TRIBUNAL, DE, 
JUSTIgA DO EStADÔ DE MATO ,GROSSO,, inscrito no CNN sob' o n. 
03.535'.60t/000i10, cón recurscis póprios (FÔnte 100) e d,o FUNDO DÉ 
APOIO AO JUDICIÁIO/FUNAJPIS, (Fo'nte 240), inscrito nó tNPJ 
qb o n OJ.  872 837/000L-93, sediados no Centro Polrtico'Adminis4tr$ivo 

em Cuiabá-MT,  CEP 7.O4-926, nt cpit'al' desVe  ato represhtado 
pelo Presidente deste,  Sodajicip, Exmo.Sr DeseTlargadbr  RUI' RAMOS 
RIBEIRO,, BrasiIê'ro, Casado, portador,  da Carteita de Idê'htídade n 
8665.497 SSP/SP'e 66 CPÉ sob » -n11  346.327.001-34, doravanté 
denciminadp ORGAO GERENCIApOR, e de' 'otitro lado a empresa 

'NEGÓCIOS ONLtNE COMÉRCIO ESERVtÇOS LTDÁ-EPP., ins&ita 'no 
'CÍ'IP3 sob. n.' '12396,'6'3Ó/QOOir17, Inscrição Estadual n°. 

*4 

r 

'7 

/ 

é' 

'1311'1'è478O.1i67cotn  sede ,na 'Rua Fonanã peIl'Aqu, ri, 21t,'Birro' 
Jardim Planalt, Pauhfiia/SP, CEP 13".1454'191,, doravante denominado 
FORNECEDOR, çonsjderrio o julgam'entç do' 'Pregãõ Eletrônico 'n. 

51/20í8 (CIA 0555'7?f7.20.18.8,4'1;0'000),  RSOLVEM ?egistràr ôs 

'rços da empresa indicada, e qualificada nesta-  A11, de' acordo tom a 
clásfticaçâó por ,ela alcançadá,  e na quai)tidad-é cotada, atendendo -'asÁ 
condições previ stahb Edital do ProtlçtFônicon. .51/2d18; bem como 

* rio Termo de Referência K. 07/2018/DtP/MP,sujeitSidó-sç aspdrtesà,s 
hormas'constantes74'naLekn° 8.666/193, no t?cÊetq  n° 7.892/20,1j; 
em conforsflid'ae com asdispbições asguir: 

1. 	DO OBJETO  

i.i:REGISTRO DE' PREÇO para futu1-  'e 'eventual aquisiçâb' 'de  
rnat'étiai,T cororme- espédificaões drÇtrdas A0 Aie*oi"do  

- Termo 4de - Referência 	 1 cia 'n. 7/2O8/DCP-pkP e con'dições  
esimbelecidas- neste EditM.  
1 	' 	 -7 	 '/ 	 .' 	 - 	

'74 	
•1 

1.1.1 O -objeto-'li&ado serão comoosos dos seguihte'Itêris: 1-a f8 e  
pôr LOiS/GRU.ROS.endo ó Lote  fãrmàdo ôelos-jtgfls Í,2021i e  
22, o Lote II r3elos itens` 23 e'24 e 6 'tote"III pelos iteng 25, e726  
,conforme, -tabela oonsta'nte -nÔ'TeÊrno 'de Refergnciad.''7/20ïà/DCP-
'DMP, fcültãndo-se ao licitante 'a Qartidração em quantos LOTES  
e/ou ITENS forem de seu interes'se, 'devendo bfeeer íro.osta 'ara 
'todsos itens dTe'd coniõernJ4' 

74 	é 	•' 	' 	 4 
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BIocoqes. António deArçudà -A'. Histo/ dor Rubens de Meddõnça, S/N' Praçty  
qo - 	CEP.: 74-926.-, Culabát MT -'te1:(65)73617-3747 
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Tnbund d? Justiça d Ettado de t')tato Grosso 

	

- 	$ 	'toordççiadora Administrativa

Depijmento'AdminustratIvo —'Gerência Setorual ále Licitaçãb 

TribunarddJusiçp. 	
. 	 it..... 

\ MATO,GROSSO 	 ' 	 &maiI:iicitacaojmtJusbr 

w- -,  

ATA DE REGISTRO PREÇOS W159/2018 2tM. OíO3829.87.2O18S.11.00OO 	' 

tiIndependentement* de transcrição, ir\tegrarn esta Atq o gditaI 

• do Pregão EIetrniçç A.  S1/2018/ 'o Termo ,de. Referência-ri.  

07/018/DCPfDMPiØrdposta'vencedor& 

2 	POS PRÇOS, ,ESPCIiIÇAÇÔES E QUANTITATIVOS 

Emrcesa - en'cedora 
- 	 ) 

Emprdsa' NEGÓCIOS ONUNE COMER CÍO E SE RyXÇÇS, LTDA-EPP, 
CNPJ 12 3g6.63g(QQQ1-17' -INSCRIÇÃQ ETAqUAL.51 1i6 780 6 
Endereço:ua Fontana DeJI'Aq,úa, h'.,21,1,, BairroJarcirn P)apalt,o' 
tidade:?aUIini/SP CEP 13.145491 
-TeItone: (19) Q2'-i32' 	E-MAIL: comercial ©hbraiItorftbr 
Nome -da Represeritânt LSaI: -MAU RICIO. N. bESOLJZA 

artei -ade Idnitddè: 	órgãb Expedidor; 
CPF; 2i.2.53J.7O8-85  

,' 

2.2. 	Opreço reistçado. 	s ydspeÇic*a,çõa dá objeto; à 

quanTdade, fornecedor(es) e as demais,  condições'qfertadas n4s 
proposta(s) são'as que seguem" 	- 

TEM' - 

'1 	•) 
DESCl*IÇÂO UNID. • QUT. 

$ 

u&to 
VALOR 

• 

- 

01 

/ 

• 

'." 
- 

' 

* 

,'Produçd 

PROCESSADOR, DE • 
ALIMENTOS, 	$ 

ITEM 	21 -có 

alimentos' 	industrial ",  
farIcado 	•eaço 
inox; 

munimo06 	1iâminas 
-em aço nox, sendo i 
d1SCQS fatiadores (15 
e 	3mm),' 	discos 

baide'oletor P6ssuir 	c 
,de, 	no mínio, 	6',5L 

malurnunuq; 

Potêncja 	de,, 	no 

pártir de 

Balde 	
em 	a.iminio, 

ralador'-  

-' 

- 

( 

,EXCLUSIVIDADE.  

13 vera 	posur 	no  

-Bivolt 	pU 	'chave  
seieorai27/220V;'  

.potência' 	de;- 	no'  

• 

. 

,, 

• - 

PEÇA 

' 

, 

INDUTR±AL 
 

Proçksador 	1e  

deP!addre'e 1 disco  

'* 

' 
- 

mínimo, 	05ÇV 	e  

- 

7 

, 

y• 

1 

PARA MEJEPP  

mrnumo,'700W;-  

, 

• 

- 	: 

* 

- 	-•• 

BECKER 
e''-' 	-' 

2 	-, 

• 

- 

-$ 

• 

1 

' 

R$ 	'193,43 

' 

- 

j 

$ 

-R$ S.193,43 

' 
f 

1( 
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Tribp na[ d iutiç 
r'ÀAta
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GRosso 
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trïbunaf e'Justt do Esttidd de Mato Órsso 
- 	Cp6rdenadoFia4dministratíva 

bepartmento Adrniniírtivo'-,têrênti Setori?I de Licit?56' 
4TeIefone5) 6174747  

11 	1 

	 e-mail: F'citacpo@tjmt.jus'.br  

ATA DE REGISTRO PREÇOS N.159/2018:- cIA..010382987:20188.11.0000 
com, 	io 	rnítm o, 	6 

- Pésr4quIáveis e com , 
litros;  

aderente; 	
'-  

• 

Dispdsitivo 	de -, 

4 

4 

41 

() 
desligamento . 4 ,  r 

de 	àbertôra> 	. 	dat 
automático' em' caso'  

'.4  

mácluiria 	em 
operçao; ' 

,... . •- -' 

e r '  

docbmentàço  
atestaridó 	a 

 

fabrkaç 	confohie'  

,Apresentar  

as..ndrrnasABNT'NBR , - 
•NM-'60335-1,.IEC 

 ' ,• 
- t 4 

60335-2-64, 
comQ,a 	Portada 'no.. - 
197/2010. \  ' 

4 

Apresentar 4- 
Çertificado de 	

., 

'4' 
" . 

cqnformide coma / ' - ' 4' ,,'  -.. . '• 

)'4 NormaçIaABNTNBR'  

5601:2011 £ 
,Marca/frioe,Io 	4 

'réferência:  

4- 

BECKER/PRAB-200,  
'$KYMSEN/PÀ71, 	60  

outra 	.marca%mbdelo 
equivalen.té. 

.4 , -v & 

.4 .c . 
Garantia 	de, 	r 
mínimo, 12 (do,ze) 

4 

7meses.4  
A 
	 é! 

DOAÇÀO ORÇAM ENtÁRtA 
'4' 

É2. -  As. ,despé'sas decore4ts- 	' contratação •esão 
progçhmads em , dotaçãõ orçamentaria "propria1prevista, no 
orçament'o do4ribúníl de Justiça -do Estadp  dç;Àatâ Grosso, 
para ,o exerido de 20'1S, na-classífidação a -io; ' 

àestâojUrq'a,dé:u.Goo'o1 - 10  GraU eU'OOOZ'- 20  ai 	
'4 

Fônte:240/640 
 

• 4.4 	 * 	• 	 .4 	
-4 

Programa, 4é Trabalho,  156 ;pio.Ádrnínistràtix'o  

- EIm.enÇo d Despesas 4.,4.9d524.i.  

Pro5eto/Atividadb/opraç5o Espêcial • 200' 	 — 
Serviço Admihistràtivos téri 	 . 	

4 	

- 

1 	 - 	_- 	 4 	.4 

,. 	No(s) çxercíciocs) segyinte( 	ôrrçrão à donta74 dqs -recursos 
proprios para atqnder 4-as 1espesas da mesma natureza, cuj 

4BIocd Des. Aptónioe Arruda - Av. 1-jistoriador Rubehs de hendoriç. S/N - Praça das B 

1 
.4, 	 . 	 , 	-'4 

	 -'4 

CEP.78049-926 -,Cuiabá - MT,- TeI. (65) 3617-3741> -, 
.4 	- 	 4 - 

4Ç 



Bloco dá. António dê Árriida - Av,.Hlsto?iador'Rubens de Mendonça, S/N - Praça das Bandeira'. 
)CEP.:8O49926?,Cfflab -MT.Tel: (65)061!7t3i47 

.1 

( 

Tribunídejistfça 
MATO 3FW$50, 

ATA, PgftEGISTRO PREÇOS N. 591,2018CIA,01039r87.201811:OOOO 

4. VALIDADE DA ATA 

' 	.2. 	À#vqadeqaÂdQ'Reqttrodepreços sérá de 12, meses, a 

rartW da aic1a€ura, no pQdenb;ser Oorroaqa. 	' 

5 DAÇ ÀDESÃO À ATA DE REGITROEPROÇOS 

» 	5.. 	Esta Ata .de Regio de Preo; depdé que pr'eMiaff'lehtê 
autorizada pelo órgão ger&itiddor,45ddera ser utiliz,ada por orgãos e 
entidads'daÃdministraço-  

5.3. 	Os ógão ou entidades interessadoautilzáção'da Ata de 

Registro ,de préços deveo 4hcaminbaNsolicitaçop' 
 
revia. (o ,ó,rg&5 

.gereficiadorlDe 
/ 

5.4. 	À ,utiliza'çâ6, 'desta Át'a por putr4 órão ou ,entidade fica 

onliciw?iada aos seguíntes prd'supostos: 

a) Não-càmprçnietiéntõ da "capacidade operacibnal. dó 

b 

c) Não exceder k.1Ô06/ojcem pó i cento) doqúantiátivos.'dos 

ites ou Fotes dStnstrirneno convoctprio 	 / 

S. 	'0quandtativ4decorrepte'ç1a asçà;ta de'egst)b de 
pêços no pderá excedd'r, na, totalidade,,o"tdntupIo do 
quantit'tho de cada item regísràdo ria atade; rêgstrd''e preçps 
para o orgo gereciador e ,orgàos participntes, independente do 
número de ói-gãos não partiáipaQtes quedrirm 

' 

6, FISCATLIZAÇÃP 

T'ribunal7 dé Jusfiçá do Estâdp de Mato ,Grosso 
4 CoordenadoriaAtJniinistyMíva 

oparta&i'ehto AØminitrativ.o -,GerêncJaSetorial d Licitação 
Telefdne: (65)361t-3747 

'e-mail:iicitacao@tjmt.jus.br  

Mrnecedr: 	/ 	
t 

b) Anuência exj3rea dp forrjecdof 

fJ/MT 

Fis. 

- 6.2. A ficajizâção se dara .pelo 'servrdor Afalista Judiciario 
ÇLAINILTON AGUIAR LEITE,-,(Matrícula:  '25309), e como fiscal 
substituto, o servidor IEIN4LD6 NIÂRTINS TEIXEIRA 
.(Matrícula-28:847)/Chefe da'Djvis'o àe'Contr'ale Patrírbonial. 

7. cqNprçÔS DE7óÃRANTA É/du. aSisTÊkkIA 'TÉCNICA DO' 
OBJETO,  

1 	
j 

'4- 	~ 	 , 	t 
7.1. Entregar ,os 'certificdos de 4arantia, juntamente com os qbeto 
para os produtos qij& asSim o egiférii» 

/ 

7 2 	assistência técnica, quando necesaha, far-sera no local onde 

£ 
(  



-ç 	 1 

fribunãl de Justiá 
MATO GROSSO 

'Tribjjnal de Justiça: do Estádo de'Mdto Grosso,  
- 	" 	 dordenaddfla'Ádminis&ativa - 

- 	 '. 
Departamento Administrativo -Gerenc

.
a' setorial de Licitaçao 

Tele&, (65)3517-3747 - 
- 	

e-mail: icitacao@tjrfif.jusb  
/2 	!, 

, TJ/MT 

FIs,, 

1 

ATAbE REGISTRO PREÇOS N. jL59/ 2018 CIA: O1039-87.21p8.1 1.0900, 

:. ?stiver ins€ãíad&. o eçuipa,rnento, serYdo de ?esponaQidaJe do 
licitante contratado a sua retirada e a devolução rios respectivos locais 
'caso haja jïecesidadé. do 'cpisérto4  fõa- do íocal, correrdo às 'suas 

éxpensoS d tráhsporte. 
 

7:3. Jnformar a retirada,  d'd rnaterial- objet de assistênciatécnica,.ào 
Fiscatë aoDeparfaminto,de  '1ateria'e PatimdrTio.- DF*M. 

7.4. -Durante o prazo' de garantia -dos materiais, esta bIeci 	em 06 
(sdis) meses pa;á 'o iem'fl; 1Z(doze)ne'sé  pqia''os Itens 01', 04,' 

OS, pg,- io ti, 61  181  25 e 26 de 24 (vire e quatrà) meses para os 
fters 02, Ó,, 07, 08 17; 4 3(trinte s) mEse$'ppráDsJtert03, 

I, 2Õ,'21 ë,2,2;,d&60 
.
(essenta) meses pra,q itens 12, ?4'15,  23. 

e 24K- q ,Fdrnecedqr ou sua, Msjst&icia' Técn âéa credérTciad'a'--prestará 
os serviços de ass'itênçià técriiëa aos êquíamentos "adqdirido, cor 
'ajustes, re'paros 'necessáribsi manuteção,cófrëtiva dat- respectivos 

• - equip,arnerfos; cujas dbsp.esas.corréàÕpoi 	conta' 	, 

- 	 - 	1 	' 	 - 	5 	

- 

7.5 	Constatada a necessidade de substituição Ido equipamento 
defeituoso, o fornecedor, terá o prazo de 05 (cinco) dias pará' a 
rtiada  

1 	 '- 	 ' 	 '! 	
- 

'7.6. Após o écoIhimentd dp equipãntento 'qu' -matëhakd,efeftuoso, 
providenciar a5-trócá no pcao de 1,5'(quFnze5'diasS 	• 	- 	- 

'e 

7.7. A cbntraiad fica bbçigadà - durantç o përíodb de garahiá e em 
caso: d necesgídade de ,  substituição,de' produtos e/ou' cohiponentS 
que não'mli's existam no m&cado, 'ou que'estejam fora de linha de 
.fabrÍ,caço eni razão dà evolução teçriológic c,u que, por qualquer, 
outro mójvo, ô -fabrante iãô mais o pçoduza ;"a pcocer 'à 
substituição pot produtos e/ou comptnehtes tecnologicament 
equivalentes ou superiores. - 	- 

7,,8. A subtityção de um produt6/equipmêntõ, nos casos Veferi'dos, 
acima, é'stárá?cond'icior1a aaútQrizçãado Presidente do Tribunal de 
Jds,tiça.  

/ 	 '1 

7,9,.- Em caso 4 danficação estrutural (parede, portas, calçada, eta) 
durante p  entrega de 'materiais, e de -responsabilidade do'contÉatado 'a r 

integral, reparação e li,mfleza do local onde 
1
fora entrégue 

'1 	 r 

	

7 	 ' 	 / 

8.DAÀMÕSTIÜi 	 .- - 
 

- 	" 
loco  Des. Aptónio deArruda-- £v. Historiador Rubens de Mendonça,'S/N -, Praçadas Bahdeiras 

CEP.: 6Q49
,
,-926 - Culab - MT'- Tei. :- (65)3517-3747 

— 
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Tribunõl dè,Justiça - o Estadqde Mato Grosso 
Coordènadoria Adrnin1trativa 

Departapento Adminitrativo —Grhci'a'5etoriaI'de Licitaçâci- 
Telefone: (65)3617-3747 

- 	 - 	
etmil; licitacao@tjmt.jus.br  

Tribuhal de Justiça 

MATO GROSSO 

ATA ATA DE REGISTRO  PREÇOS-N. -15912018 7 CiÀ. o1o3829-st.2o).ss.p;0000 

8 1 Será e5ugida amostra dos itèns- constantes no aneo T,ujo prao 
máximo, para o envid  será:  de 05 :(cinco)  dias úteis,  e de 10 -
(dez) dias  úeib prà o recebimentó pelo- QMP, Contados a parti)-
da soIicitção feita peIÕ regoeiro," objetivan4p a avaliação dq 
atendimento das specifica6es técnicas taôto pela area sojicitapte, 
'quánto pelo iFiscai,do COritçato, a firt-dg! Veriiièâr as caracterísie'as 
do'rnateriaÇ spb peha'de-descIassifícàçado licitante; 

8.2.P'ara.bs itens W, 02, -03, 04; 05/106;'Ó7, O8, 09; Ï3;--14, 45, 
i, 17, 18,- 19 e 22, .cago sejafrr dféifãd4s a& màrcaWmodelo 
referência rjãb- serão sô)jdiãdas amostras, dévebdo o liçitarite 
aØresentarps Iudo e/au de1MJficado'sexgidos Juntamente cofp-os 

	

;dbcumentos -habiIitatórios, 'sendo exigiçIs 	s amostras -caso' 
Ófectèm outro, modelo equiáierité,' afini 'de verificar d atendem 
integralmente as desçrições,çasião em que osdlcitahntes  deverão 
apresentar os seguintes doc'urièríto: 

À 8.2.1.-  Para o item 01 apr6sentar documentação atestando a 
A' 

	

	faricção conforme as :norià AWJT 'NBR N.M 60335-1, 
,IEC 6033-2'-64, 6em corhoa Portaria :n.°-197/010; 

8.7.2.- Para' os flris05; 06 'e 07 ,apresentát Laudotéqnico 'ou 
documentação equivante, ateStahdb que em 

• cottormidade'toniásorrftasTéçnics.ABNT NBR 15526; 
8.12.j. - Erb rçÇação ao item -8 -dprdsentar certificação ou laudo 

-técnico citestahté, que -o produtóé- fqbradd de acordo 
cor] a norma'ABNt NR 10148/ZO11; 

8:2.4-- .Apresntar para o item 0,9 d Certificado da ABNT 
A 	 .1 

conforme. norima 1 1'0-31;2'012 -e Rlalido  técnico -de 
conformldad? ergonôric em atendimento a norma 
egQi'amentadiora -NR 17 do Ministério do itrabalho, NBR  

* 	: 8516:'003 (eist&ic'ia aA'o ta4o)  è 'JBR 8537-:2003 
(densidade),, bém çono •crtifica,do 1a ABNT' conforhie 
nrma1A5Nt13962;  

- 82.5.- Ëm j-eláçãd aos itens11 e 12 apreentar 'laudo, 
'certificação ou outro documento que coprov 
\tabricaçao érti conrorEllidad&comAas  Normas da ABNT NBR 
i971:2014, ANt ¶\BRA 1•9'76:201'1; ABNT NBR 150 
2395'3200P -. efici4ncia ener9éticã; 

2 6 
—A' 
 Para -o item 13 o hcitnte afrematante de,vera enviar 

,documentação habil a çoMprovar, que o prddutq atenda as 
normas da ÂNT OpWiSøk;A - 

8.2..-ara os (teÀs 16 é17- apresentar lai4o oi- certificação 
ttàmpr&.iando r  que o produto foi 

.- 	

fabri,çadq conforme 
A'- 	- 	 - 

BIpÇO Des. Anóhio de Arrdda Av. Hlstoria&r-Ruben's deMàndonça, SIM- Píaça da$ Bandei'ras 
4. 	 CE?. ;,7O49-92Ç-- ,CuIab - MT -Te: (65) 3617-3747 

A', 	- 	
- 	 '> 	

• 	 A' 

- 

'4 

-v 
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'Tibúpql deJusfiçd  do Estado de Mato. Grosso` 
£oprder4dçPia Administrativa 

Departamentd.Ádminrstrativo - G&rénc'ia Setorial de Licitação 
Tiefone:'(65)36173747 

,e-maiViicitacao@tjmt.jusbr 
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'Tribunal de Justiça 

'MATO G'ROSSO 

Fis' 

 

   

/ 
ATA DE RE,GIsTRq PREÇOS N. 159/2018 - CI.'Õ103829-S7.20188.11.0000 

normas d'à ABNT efop de conformidade com a portptia. ' 

371 da.I"Nr1tRO; 	
1 

8;2.8-Apres'entar pra os. itens 19,20, 21, 22, 23, 24, 25e 
26, doturtntação 9u audo técnico que' co,rpproVe qu a 
madeira utilizada e originaria de fontes de manejo 
sustèhtá'vé í, cor1forme certificação emitida péla, ABNTNB. 
14.020:2'002 e 14.024.,dp4 - rbtuaerp'ambien,taI, e/ou 

acídia de custódia Ê'SC 
s.íg.- O1icitantes1,do's itens, Ói,flÊ, O5,06, 07,, 08,, Ó9, 10, 

15, r6,--1i', 18, 20, 21, 25 e ,26 -deveio 
aprésentar Iàudo 'técnico qualificado. ou Certificado de. 

c91qrmidadecom;a' Nqma da ANT'NBR 501-:20117,. 
$.230. - Para os itens 23 e 24, Apresentar docurqentaçao ou 

laudo t&nicQ,com fundamento na ABNT NBR 1966:20'0; 
(1 	 ¼ 

8.211. - Em relação ao item 25, p' produlç, deverá 'ser 
4 

fabricado, em c,onformidde com as Normas da ABNT NBR 
1371:'2014, hNT -NBR: 1'5.976:20$'; ABNT NBR ISO 

2353:2009 - .'eficircia enérgética. 
8 3.Caso haja a solicitação, do Pre9oéiro, o licitante prqvisoriarpente 

classifCcad9 em Øçimeiro lugar déverá ápresenta an5ostràs'para os 
.itens; objetivando o cpnfontb' dos rpteríáis. cotados corp a' 
caraçterísics esta beledidas, no -,Anexo 1 - Especificações Técnica, 
a erem ênvia1as em ate 05 (Cinco) dias, em local indicado pelo 
Pregoeiro ou o responsável pela araolicitante, com agendamentô 
da 'data e horário de 'eniêgáno p'e?íodo ,dst81-, às i.ási e da§ 14 

,às 18h,;' 	 - 
,8.4.A amostra deverá estar d,e'idamé&' Idettiflcada çom' o nome do 

'lidtate, çonitçrs respectivos prospectos e manuàW, se'fbÊ o casd, 
e dispor na embalagem de informaçõè9 quanto às suas 

( características, tais ¶como dpta 'do fabribaigNér, p'ça'zo de,validade, 
quantidade do produto, sua marca, numero de réfërência, cod,igo 
qo:prQdutd e rTjQdelot 	 - 

" 8.5;_6à licitantes' deverão colocar k diposição-  da Adrninistração todas 
as àndiõés iqdis5ensáveis à realízação' 'de testes  forneceç, sem 
ônus', o nianuais imreso etrt inguai orbi'gyesa,,nece'ssárrõs:ao, 

- 	seu çerfeitô manueio quàdo for o. casøt 
r 	 9 

J 8.6.Os critérios adotados' para análise e posterior aprovaçãoi d'as 
,amostras sãb: 

a) - -'Va1níise 	dê" 	cortfÓrHdade " 
esé,cificaçoe& Øo'Anexo:I; 

bi -,,'analise dê quaij'datlê de m-ateriais 'inÉilare 

Bloco De. 4ntónío de Arruda -Av. Historiador Rtíbens de,Mendonça, S/N' Praça das Ba 
- 	 CEp.:"78049-92S- cuiabá - MT - Tel.: (65) 3611-3747, 	A 

4 

* 
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utilizados parq ã fabrrcaçãp dos produtos; 
cf - -análise de acabamento. As àmostraderão 

aDreséntar abarência hombaêrea.- com 

8.7. As, amostras serão ãnalisàdas' pela jea solicitaflte, que. erhtir 
, parec& acerca da conformidade com as exigências deste Termo de 

Referência. 
8.8.A n$p présentaçãà- Ou refrovação dá, acriostrá dés,classifics o 

,licitante. , 	 r 
e, 11 E facultado aos demais lieitantesodiréito le aco?npanlar todos os 

procedimentos relativos a entrega e'inspçção das amostras 
MÊ. • Para a presente contratação, éntenØe-se Qteçmàaarnp.stçq 

dornb sendo urr?,ernpJar,completô de' béns constantes deste 
• T&r*o dê Referêrícia, bntruídb 'com niateriáishovos, seguindo 

flatamente às ftspeciíitéações -,constantes 'do Øresénte Térmq de 
RerênÕia, co}t'Ô objetivo de er aRalisado qtJanto àconforpiidade 
com 	 c 	 . 

Os protStipos poderãb ser manuseados, )desmontados. 
verificados detalhadamente, retordapdo ai poponentp no estado 
qu 	se encdntra aros a v&ificaçãb'por parte do Fiscal dos autos, 
sem ôníus para oContratante, para comprovação do atendimerítd 
4as especiflcaçes. De-se gàrhtir qüd a entrja s'erá realtza'dâ 
nas mesms caracterítics •cId que toi dipohibiliado -para análise, 
sendo assim» os prototip'ps devem reünir cpndições de vêrificação 
'de todos os elementos esecftitoÓu 'de conjuntas ton1ptos que 
contjyemd produàs ofe'rtalos. 

NptadeEmpenho. 	 . 	 -. 

.2.Os materiais que necesitFn de instaiação tePão prazo totalde 30 
(trínata) dias entre a entrega e:a respèctk.a rêtaço do sçyiçõt 

io., 6AENTRÉGÀjPRESTACÂO DO siMc9 : 
10 - 	Os materiais deverão sér entrégue no TRIBUNAL DE 
;JuTIçÁ-.'oo. 'ESTADÔ-. DÓ -MATOGR'bSO7.lbêa!iiad qo. Centro 

- 	
y' 

superfíciqs ii~as,sem;jiscos'op bolha. 

8.2. Após a ariálJe"t1às arnostras, Q ãrÊetnatanteterá o p>azp de 
10 (dez) dias para a retirada do produtb, contados a notificação 
efçtuda peló Preoeiro, e, 	preèfusão d&prazo, a amostra 
secoosideada corno doa ão cib liditaiate arr'e'rnatai)t'e. 

9. PRAZO DEEXCUÇÂcN 	 - 	 - 

9 1 A entrega dos mater'iais-qua não necesitam de instalação deve'ra 
ocorrer no prazo de 	-20 (VII1TE) diasiapós oreçebimntd da 

- Ti/MT 

Fis. 
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ftolíticó' A,Øministrativo, Rua. C, s/n.- Cuiabá/MT CEP 78049926 - 
no período «dás 8h às 12hs e das1  14 às idh; d ajendçimento 4 
deverá «ser feitooht 'o «Fiscal dp contrato cuj pesenç, é 
ipdispe'nsável, sdb pêde'não,rétSbimentõtdos fti'atêriais 

10.2. 	A ehtrega provisória etá para efeito,- de verificação de' 
,cônformidad do proddto, e nos, caos de estarem danificados oü 
com a embalagem violada, o'ispl çlozcontratÕ  pod&a suspender o 

• receb'imentde'devoLver'bs proddto de imedip. 	' 

103 	Ok"pedidos de prorrogação Øo prazo devem ser prototolados 
juntamente com, os docuenos jutiflcaites; antes Øe tefrinado o 
przo de ertçe 	estpulado. 

 
nesta Ata, enderççctobs ao fisdai, -ô

quai 'os apreciará e, pnçarnirhrá' à Jaritoçidade superior 
deVidamrite i'ntruídos. 	 r 

10.4. 	Ojicitahte Vendedor deverá apresentar Nota fiscal Eletr&tiQ, 
- DANFE(db acordo cdm iégiláçãõ da EFAZ-MT), e deverá estar 
,acompanhada «das'CeWdes de FGTS, INSS e Cértides Negativas 
de Débitos:` Fderal, Estaduar, Mynicipal e juntb a Justiçfr 
Trabalhist, dentro,  -do 'paz,b de ''alidade, 'onçJe'serão çónferidQs ,e 

• 'récebidosH 	 1 	 ' " 	 • 

16.5. 	O documerito ftcaL deverá 1  obrigatoriamente 'cbntet as 
,especificàções dgs1 'Objetos entreue constando a marca de 'cada 
uffl deles 	•rèspecíwos númerosdç sris. 'En -caflióo 

• Complementar na Nota Fiscal, 1deverá ser infótrnado o numero 
de Nota de Émperiho,, CódjgojNo,ni do Banco, CÍgo da-
Agênéia,, tonta Correnté :para' ,depósitodo pagampntOem 
nome da contratada e nomédo Fiscl1d Contratá;. 

10.6. 	Caso sejáhi os materiais,  dó anexo. Ï, diVidFdos qm. 02 
émpenh'os, 1a erem eà'(tiado& para o 10' gr 'au/instância e 20  
grau/i'nstncia, enviar uma nota fiscal respectivamente para 'cada 
empenho; sob peqa de, não reÕebimento 'd 'o 'nVaterL& -ou, o 
,cancelamento da nota, fiscal, "cujos 6ustSs ékaro  ,ap encar9o,  do 
fornecedor; 

 

10.7. 	Èm caso,  de J7lLfdança cje' endereço ;de çntrega, será 
infprmado arkecipaclamente5  juntd ao enípenho oui'nó' ato 
a"gendarnen,toda entregá dos materiais; 

10.8. 	'Notçansferi ara'ou€em,noto'do op'erri 'parte, os ervigo 
contratadbs.'s&rp pyévla e 'expressa1  anuência do Contratante. 

:10.9. 	O transport'e,, custo d,e áhméitação e estadia ',dos maferièis 
do anexo'I serão 'custead'Spela Contçatadà; 

io.i,o. 	Os serviCos de manUt,ençáo'-realizadb rios O.(dois) Ültirnds 
meses do prazo de gárarltia,.total, terão prazo de 90 oventa dia) 

- 	 •\- 	- 	'•'-, 	 1- 

Blbco Dest Antónlb>de Arruda -.Av. Historiador Rubens de MendonçajS/N -;Praçaà$s4andeiras 
/ 	CEP.7QI9-,926 - Cuiabát MT r,Tel.:-(65) 3617-3747- 
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tçibunal de Justiça 	 . 	 Teforj: (65)3617-3747 

	

MATO GROSSO, 	 e-mail: licitac?o@tJnt.its.br  

DE REGISTRO PREÇOS N.159/18IAp103829.87.20188,11OqOp  . 
de, garantia dos ,seriçospçestadps; 	 e 

-. 	i6 ii 	Em cabo de su»sltWção de mat'eriais, os Jnesmositerãd o 
p(a-zo de garantia tenoVàd integralmente, a contar da data da 

• 'entrçae intalação.dõs4merpõsL 	- 
45  - 	

-- - 

ii 	MODO DE REc'EBIMENTO/ACEITE  
1 

	

	Qs materiais serão avaliàclos com\  o escopo de verificar sua 

èopforri idade- cjjJ:ãnt, à cluglidade,  descrita no presentë -Termó' d9 
Rfer&nciá,' resetvdo ao Fkáal do'Contrato r'ejefta, no tdô ou em 

parte, a, entrega dbs bens, çaso Sela'  vé?J19cdo aIgu'ia 
decoriforjfiidadetétnica dú docdne6taI (nota fiscal reenchida em 
Hesacordocóm o Edital, e'Ata'de eg1stro(de,Preás)'. 

11:2.-. r ,Quahd4 do rebebirèntdroQisórià 'd,os materiais 
empenhados, se após às deVidu verificações ,a' ÁSiipé. do 

•Départartierfro de Material é Património ,e/oO ficaldS contrato,, 

'côntataÊ que oçs) item() 	 d6 Eètital, 

a, contratda séá NOTIFICADA pará realizar a retirada' no;frazo 

máç  imo ,de 4 ;hotãs oua depender da-quantidade a ser entregue, 
os materiais nem sèrão recebidos Após esse prà±o, o Tribuqal de 
Justiça-  não se rSponsábilizEá -pela. guarØp.e quaisquer outros 

encargost  Øravenienie's de'casos-fortuitos ou força maior,. 	- 

11.3. 	Os materiais-ser . ao. recebido's', confqrm&o affigps'73 a 76 da 

Leiti-. 8.646/93,-da seguint'e;forma 

• -PkÕVIOR±AYV1EN?E, noto,da entrega -do djetç, para efeit'o de-

kQsterior -verifkaàd da' conformidade do produto cam, a 
esp'ecificaçôes cnstãnte$-do'tefffi9,de-ef'é'rêrtçia; 4, 

r DEFINITIVAMENTE, apos a verificação da quantrddq exigida 
nesIe. Teçmocte Referêndia, em até O5'--cinco  'dias úteis 'após ° 

rèebirhen'to pro'i4rio (paío este se o- rfiatêçial etivr' em 
conformidade com o Edital, poddndo' ser maior a depender,  da 

quantidade dos--materiais- a .secprrr entregues, ou necegidde 

auxilio Xecrpço), mediante atesto ria nota' fiscaL apos comprovada 
a' adequaçãd -aos, terpiqs :c,ontratuàis, e 4éd,e' que - não se 

verifiquem defeitos ou imperfejç6s. 

i1.4.t -, A entrega, de' materiais ' corp Nota Fiscal de valor acimade 

R$O.00O4 ÓO (oite4ntp'nil re, nais-), deVerãb s&'recelidos pelo Ëiscaí 

e- acomparhadà- 'pela èorissó' Prrrançrite- de-  Rècehirné'nto de 

'Miterial, -designada :Pèla$ ,Poftarias  'ri; 458/2Q13-C.ADM c 

À 	 1 	 - 
-' 	 4, 
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457/2013-C.DM, atestaqdoatNota  Fiscal em, cónjunto'cm-q, Fiscal 

doContrat6. 

12. MODO DE PAGAMENTO,Ç  

42.2. 	Na'-entre'ga- ou tjdarido qs eqiipãrn'e?itb- toern' ié.'ados' ara: « 
confecência',nQ TJMTÇ. q ?n 

	

s 	emôs.dëverã'o estar Scom'parhdos d 

- 

	

	Nota Fiscal -de,, venda: 	'documento- fiscal deverá -conter,as 
especificações dos objetos entregues, contendo a marca e 
respectivos :núrt1ersd;sérje; 

12.3. 	Aprsentad9 a Nota Fisdl elétr6íica, de Venda qabr4.. ao 
• Fiscal do &ritratp e o DF1F tstáj, nos 'termos do ,Iten MODO 

DE, NTREGA E PRESTAÇÃO DOSERVÇO, encaminhando-a ao 
parapà9amento! 

12.1. 	O pagamentqserá, 
 efet1ó-son1ente após-q céife définitfvo 

dos equipa hçfilos 4elo 	
ua

iscal do Cont rato,;  

7' 

1" 

'Tribu,nqi d'JUst4,a do Ësíadp de'tAo4q rôso 
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12.4. 	ocorrendo atraso no oagah1eno, e dede c(ue para tal não, ' 
tenha 'concorrido de alguma forma a Éornecedor, haver incidência ia

atualizaçãa' rtior1etáFia sobre ,o valor devido, pela Variação 
acumüfada dã Índícd t'Jacional de Preços 

ao 
ConsLfHdor Amblo  

,2 

e- 

À 

IP'CA/IBGE, ocorrida ,entre a dátafínal prevista barab-'j3agamento e  
a data dê Sua dfetiva reaiiagão. 	 . 

- 	 - 	 .-- 	

, 	 • 

13. DAS' ÓBRIGAÇÕES DO' ÓRGAÔ GERENCIÃDÓR E • DO 
FOÁNECÉD'OR 	

-& ¼ 
	

• 

13.1. ' São ebMgações tio ,Órgão GereÀciador:' ' 
13.-1-.1. Solicitar empenho dos- materiais m momento-

-Oportuno e 'eonvpiente de acordo comas quantidde-
n,ecessárias; / 

- '13.1.2. «çtber e ,confenir -osT materiais de acordo com as 
eigências,dotdftal; 	- , 	

¼ 

Ï3.1.3. Efëtuarçi pagamento em até, 39 triçít) dias após b 
reáebim'ento deflnitiví cio bern' e se'etiVe'r d)idamente-.» 
instalao, réssã'lvando os casos' chi que por 'falta de 
condições- adequadas'& èo9tçtada fiqu1niossibilitada 'de 
cônclçitr seiL erviços;;r 

13.i.4., 04dôcpríentç  fic,al devérá'es'tar devidamente'atestaqo 
e .instçutdo corp as certidões de regularidade fiscl 
etitrégues pelo 'l'ititnte 'vencedor; 	 ¶ 	- 

14.1 	Disponibil!zar local para'  recebirhento e •guarda dos " 
- produtos; .. 

13,2. 	São'obriações do Fcknàcedor:  

	

4 	 • 	
¼ 

/ 

Bldço DesAntónlo de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N -.Praça d 
• CEP.: 780499t6: Cuiabá 7 MTt  Teiç (6) 3617:3747 
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1.2.1. Entragar»os materiais doNEXO-L, confõrmê descrçãó 

do item. MÕÕÔ DE ÉN-TREG4/PRESTAÇÃO' DE 

13.2.2. 'Aprés'ntat os materiais Iicitado' hovos íê êmbaiad9s- 

	

- 	 adquadamntë; 	
, 

Apresentar décIaraç cte idórieidaçlë pafa ,licita,c ou» 
tontra'r com -è, Ad1nistraçã'o .Pública,'" e,eridô 
cornpraréularia,defls'çaI; 

	

'13.2.4. Cumprir o 	
'

azos, de en&¼ã, sob popa 'de,alicaçãa 

	

, 	de san6e adrhíniratiV as. / 

1t2.5. Inforrrr na Nota Fiscal, eyh campo tomØléiéntar., o 
húrnerp 'da At de Regiflro 	Preços 9 'nmero da 
Solicit»ação dê -Empenho 'é 'da 'Nota, de- ÉmpenhÓ, Q 
Identificador dq proçesso o npnied»o :riscâl  do contrato, 
bem"como a descrição »ê a marca do materid solicitado' 
à), Caso sejam 05 »materials do ANEXO' 1 divididos em t2 

errlpenhps, (à serem, ,» entànhírthadôs para p 10 - 

graü/iõstância •e 26 gra,u/intânciaf, enirutna nota 
fiscal respee€ivamertç.prã cada .émpen,ho, sob pena 

-de iião reèebimeritd do mtrÍal oude canc&àmento :da 
hbtâ fiscal, cfojoÉ custos estar,âô à seu encrb. 

i'3.2.6. ' Ao, receber a »Nót. 1çEmpêphô caso, a Çdntratada 
deseje olicitar prazb de prorrogação de entrega ou troca 

de- mara1everáfazêIo.e1n áté iO (dez).dfas cdntados 
a .pal-tir da datá dó re» cebimentó. ,dó'ref»erido docurrietç» 

' 
sob -penzí de iridefqrimento do pedido ou aplicação de 

- 	'motta.70 pedido deQerá se'r formulado apresentando 
a),As justificativas -supervenientes» acompaniladas de 

document9scornprpbaâris. : 
b) Em -caso dê tIesco?t!nuidad,& doÀteçiar, apreshtãr 

,.' 

 

carta ofàdrkahte ipf&rmando os mdtiyo; 

	

e 	 1 

k c) A informação- »d& ma1iüt»ençq do preço tu a 
epdeáçâo financeira- 

» 	 ã)4 inqrm ão.4'de'biphütençãô do pçazo ,de arantia o'u 
alteração,'&mqsro;. 

à) A informÁl~ão- áo prazo dê eiittega' cjue julga necessário-, 
lia prorrogâçã&, en99mo no' pedido de' troça de» 

4 	 mard; 
1.2.7.»,-,No cs6 de;peddo .dê trca de ma'rc'a., -suspende-se OÀ 

pçô d entrega di. materialo'ntan da aà d9» 

1 	

protocoli4açãó do pedidà ate ,a'dêcisão Piêsdèncial, 

loco Des, Antónip de Arruda'- 4v. Historiadár Rubens de Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - cúlabá -d-1T- J Tel.: (65)3617-3747 1» 
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. 	voitridó 9 fiui( atéop.razo fina(acIáusul G. 
13 2.h. Na hipoee de pedido de p(orrogação dq raz'o, çaso a 

solititação não ènha sidõ'aprociadá até o prazo finplç 

	

- 	 1 

 côritados .p ,àrtir da data do tecebirrlento da nota de 
empenho, flt-a" auomaícarner?te prorrogado o. prao •por 

. ,nisidi, coríEapsà partírdÓ prazafínal para o- envip 

dds materiais objej:b,do p'edido -de prorrogação. 	- 

:13.2.9. Caso não &e apresente,  os 'doçurnentDs e' as 
. 	'infqrmações kdispdsts  ,nos quesitos "a". até "e"; nas 

,hipóteses do,iteps7 e 8, opédidqpoderá srá.indeferi6o; 
sendo áohficmádu á indeferihierit'o pelo OrdenSdor de 

Des5esa, á apIicàão dê' penalidade se" fará aot{far-do 
prazo constante nacI,aüsyIa-. 	 - 

14. 	DAS PENAL DÁDES SOBRE A LIÇITANTE CQNTRATADÁ -, 
'ÀD\?ERtÊÉ\ktIA: 	 -: 

Advertênçia Øe(o não 'cumpfimtato  ç]ç Cláuula 
Cohtaual, desde qu. não interfira po,andamento normal, 
do gerviçõ ou.'sua cónclusão, e "nãp tr'aga "prefdízos 
econmiços efuncioqaLs  a este Orão, 

MULTA: 	 - 
14.2.1. De 1% (um por céntd) sobre d váIorttáLdô .contrato 

a cada reincidênb,a do mptivo determinante da aplicação 
• da, peraiidade de advértên,d; 

142.2. D 	°k dqs por cento) ao' dia até o limite de,409-b 
(vínçe pol-  cento) sobre «valor das" erçadria nros casos 
de-atrasonusifftado de até 05 dias rros, praZos He:' 

o 'Na entreado objeto licitado; 	» 
o NriiontaQçm 
o Na áubstitúição do objeto licitado; - 
o - 	Na prestação dbs serviços de assistência técnica;,  

	

14.3. 	de % '(ddÍs-ppf cento) 'aoia't oÍihijtànixiMo;de 20%, 
sabre •õ valor,  total d& obrigáçãd ,pendêhte, nos css dd 'atrasb 

e 	
. e/oyretusa injutifiCada airtia de Ó5 dias,nos prazos de: 

I. 	N'aentrea d9objêtolicitadb; 
 

IX. 	Na•,moqtagcrn;, 	-- 

III. Na ,sçjbstibiçâdo,objeto licitaiÕ 	' 	 - 
'IV 	'Na pratação dos serviços de assistência técnica—' 	- 

è14.3i.1. Ao 
f 

	6 t$'8  dia de,4traso do prazo preyisto para 
• entreja eu subtJtWçío do 'objeto 

1 
licitdo, sem 

jystificatiya áce,ità pela Adrhirjistráção, ô o&jeo., serIa 
• .. 	1 

Bloco DOS. António,'de Arrud - Av.'HlstbrtdorRubens de Mendonça, SIM Praa-4as Ba • lra$ 
CEP.( 78049-924-'Cuiabá,-' MT - Tel$ (65)3617-747 
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- 	coÓsiderado cdrn6jçie5ecutàjlci; 	 - 
144 	De 109/0 sobre b a1oF total da-obrigação pndente nps,casos 

dê:,, 
I. 	elitreg p'arcial,dos objefdshcitadáf 
lIr 	moilta-gpèn parcial dos ôb$tôs licitados; 	 1 

lii. nãosubstituição :de bbjeto rUado ou cohi ví9s,--desde-
-qud cànfigure irtexeciçãoarèia 

- 	 ' 	'énfte'gá de2njatériaLcopi deleito' de' fabriCaão, dancadô 
1 e/ou incompleto;. 

6qtfas-E ipóteses  ine'xeCuçkj'aftiáI dó CONTRATO:" 
De 20% sobre à valor tl Øo,cpnftao r\d'casos dê- è 
tédúsa iniusfificada 'érn ipiciar, -a- entrega' dos 'objet,o -recusa 

1 

.J)citadps* 	3 

ii. 
objetos 

sanç6es 

ou contitpr cóm Ia 

4. 	1 	 t3 

rèccjsá infustificada-ern  mo aros'objoS lià]tado;, 
- viii. retius& -ijústifada ementregar a ,otafldàde doS 

'licitados;,' 
XV 	outras hipotésesde inexecução total do CONTRATO, 

	

A 	 3- 

	

14.6. 	Ocontratado' StaFá sCijeifó .inda às seguintes 
admFnistratias; 
1 - qeclaaãp- d? iqdneJdade para; licitar  

Administração Públicã; 	
' 

II'  - Suspenád' tertip6ràcia de participar de, licitações 'e 
• im 	oeontrtar com  o PodérJdidrip;t 

	

14.7. 	-A aplicaçãb 
 

das enMidades derpreççidp da canceso da 
oDortunidadedé aripola. dèfesà pdr parte do contratante,  na forma 

Uci ICI.  
/ 

5 	 7 

-3 

is. 	REViSÃO EtNCELAMENTÇO' / 

3, 

Is 

• ..' 
15.1; 	À, 	Adrnifiistração 	realizará - pésquisa 
p&çiodjc'arri,ente, erri inerval9s qã6 supéioes a 180 
dias; a fim de vetificár4a'V,antaj4idSdedo pr¼os 

de mercádq 
(cento eqiëpta) 

registrados nesta 
Ata, 	- 

152. 	Os .preço egitrados poderão' ,er revistos em decorrência 
de -eventua<Í redição dospçeços prattiçados  no mrçdo .pt.i de fato 
que, eleve o custo do objeto registrio, cabendo a Adminitração 
promover a nêgociações junto ao(s) forhecedor(ás) - 

¶4 	' - 

15.3. 	QUando d preç
,
o rgistradd 'tornar$.-- tiperjor;-aó p'r'eço*  

pratipado io nierqdo por motivo superverient, a Adfrtinistração 

-4- 

A- A' 

-s 

-1 

4 

.1 

'1 
	 3. A 

,8- 

Bloco Des. António de Arruda,- vi HJ&oriador Rubens de MendonçaÇ S/N -,Praça das Badelras 
CEP.:76049-Ó26 '-Culab - WD- Tel.: (65) 3617747 	 - 
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Tuna[ de Just1çdc5 Efad6deMatp-Õosso 
( f 	Coordnaoria AdMinistrativa 

m Departaênto Administrativo - Gerência'Setorial de licitação 

, £ 	 'T'eletone: (65)617-3747 
e-mail: licitacac@tfmt.ius.br  

Tribunal d,á Justiça- 
,MATO GR0S0 

ATA DE REGISTIÇO PREÇOS N 159/2018 - CIA. 0103829-87.20188.11.0000 .' 	-, 
convocara, ó(s) fdrnecdqr(ésJ pariá néociar(érti)., a redução dps ,r  

preços'aosyalores praticadospelç meFçàdo.  

- 	15;4. 	O foràece'dor que não aceitar,  reduzir seu preço ,'o valor 
prafi4do pelo rierca,o seráliberadodo çomroisso assdmidp, sem 

alicaçãb de penalidad. 

15.4.1. A;' ordem de 'c(assficaçào dos fornecèdorçs que 
aceitarem reduft seus preços,  aos valo'rçs -de iiercadq 

obser½rá ,a classFfièaçãó ,ori9inal .. 	. 
1 

155 	Quando-  o preço de mercado tornar-s& sup'érior ãos preços 
registrados 'o fornëcdbr ãàuder'cump'rír o-comprorniso, 'o órgã,& 

.gerenciadbr poderá': 

Jilera'r o fob,ecedor'do tdqipcornisoassurh'ido, caso 'a 

comuqicaçãõ ocorra antes do,'pedidei. de tdrnecimento, 	tem 

aplicação da 'penali'dade; se' confirmada -a veratidde dos 
Motivos etomp,,rovantés prSentàdos; é\ 

15.5.2., cbnvocar- os -demais forriecedores,para' ásse,gurar igual 

oportnda'de.de ne,ociaçã'o. 	 '> 

No havendo êxito 'rias hègoc'i'ações,2  o órgão grenciador 
dveá proceder à ,revogação desta-'-ata' dê. registro 'de PÉeÇos, 
adotando as rríedidag cabíveis para,  obtenção ar  cHtratçâo &i 

v'ntajpsa, 	 - 

15.1 ' 	O registço dofbrneLdprsçrácanç&do,quhdo: 

is.1.i. d&scumpir 4asicondições da"ta de registro, de'preços; 

-i5.7.2.-',não retirar-  a noa dè empehÔ ou .'irstrumehto' 
sem 

3ustifRativ aceitáVdl; 	 Z 

1s:7.3. não aceitar reduzir,o su p?eço regi4t rad.o,na hlØtése 
déste,sertorhar superipr àqueles paticqdo n'o rnercdç ou 

15.7.4 sofrer ',sanção' 'administrativa' cçijp. efeito ,torrié-n 
proibido de celebrar"., cØn& 	 canç ato administrativo, lando o 

11 

orgãpgereciador e orgão(s) plcipan\ n 	 e(s)L 	 E 

15.8 	O- cancelmeptb de' registros rias, tiipóteses previstas no 
itens 13.1. 1, i'3.7.2 e ,13,.,7.4 ser 'a fofmalizado por despacho do6rqão 
gere9ciador, assegu?do'p çontradftfrip e barpla défesa. 

15.9. 	O tahc&amento do tegis&Q de' pres,r poérâ õÇo rre pàr 
fato su,pe'rvepiehte, decorrente de caso fortuito ou, fã' , a rn- ir»qúe, 

- 	. 	 - vi 	- - ' a' / 
.Bloco Dés,tónlõ de Arruda --Av. HitoriadorRubens detiendonça, S/N --Praça dás Band 

* 	
ÇEP.:78049.926,Cuiàbá MT - Tel,: (65) 3617-47 

1 



TribunI çle Jusiiça. 

,MATO AGROSS0 

TJ/MT 

Fis.' 

\1 

.4- 

4, 
Id 

A..' 

TnaIde JUstid'oEstódo de Mato Grosso. 
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prejudique o cumprimento d, ata- devidaménte comprovados e 
jústifiados: 

is.g:i. por razão deiiterese'púbIitd;ou, 	 - 

riedido'ã"fornecedor. ' 

1.CONbÇÔES'GEAS-  
16.1. ,. Ais condições geraip ,da'foftiecim'ento _tais ',como o prazos 

para êntiçga e" re'cebiM'en± do ób3t&, as' origações.. -da 
dmirfis'traço é do'forpeteçlor registradp, pêbalictades e' deitiais" 

cpndiçôes dó ajuste, encontram-se' definidos no Termo de 
-Referência, ANEXO AO' EDITAL. .. . 	A 

162 	E vdpdo e'ftuar'acrescim . os rios quantitativos fixa dps nesta 
ata de registro d, preços; inqluive o á'crscimo de que trata o § 10  
do art.65 daLéi.0S-&.666/93:.  

o 

Á 

16.3. r A ata de realização dcl sesãoiiublica do pregio,  coqteçido a, 
relação dos licitantes que .èeitarem cojar bs bens ou servos com 
preços 'iguais ao? do, licitante 've?'icedordo tdrtanie, será anexadã a 
esta Ata d Rgistro de Preços,  nos terpios do art. 11, §40  do 
Decreto ri-  7.9Z, d -2d14. P atá,de eà'flza'çãoda senão 'piblica .db- 

rçgão, onÇerido areíaçãq 'dos licitaptês que- aceitarem cotar 65 bens' 
ou serviços -càrn preços  igUais ao dq flçitnte,vençç,dor o certame, 
séFá hexada á esta Ata de Registro dé 	 m 'Preços, nos tero,s dó art. 
11,:40  do Decrét'n. 7t892;de'201'3 

1'64. 1 	torrés3onØênçias *pedi4as PelásL partes signatáHas- 
.deverão mencionar' o,-"número  'defe iÓ'strurneflt 	o assunto 
és jl'ecí iço da.,'correspdod'ência. 	 . 

16.5. 	As cçrpúriicaçes feitaso-órgão getertciadr deverão "ser' 
endereçadas ao" tRIBUNAL DE SIÇQ0EStAD0 DE MATO 
GROSQ 	DEPAkTLMENTQ ÀbMIPusTRATIvoDI'(asÃo: DÇ 	- 

COMPRAS — -ANEXQ ADMINISTRATIVQPES€MBÃÀ.GADO INTÓNI'O' 
DE' ARRUDA ---AV. HISTORIADOR- RtIBENSDÊ MENÓONÇÊ,'S/N -, 

C'UIABÁ -'M'T.ÇCËP 78.04?-926. 

16.6. 	Evéntui's mudanças-deenØerço do-órflo àdrentsoy dos 
forneçedors "de rãá ',ser com'unicadas, pdr escrito, ao árgão' 
gerendàdqft. 

167.- 	1-6 do, intHmeto de t'pr9curação'-' deverá èdntar firma 
tednhecda do mandante,' nos teçmos do,àrtigo 654, paragrafd 2°; 
do Código Civil Brasiliro 

._1 

1' 	Bloco Pes. António de Arrud 	Av. Historiador Rubé'ns dé Mendonça, S/N -'Praça das'Baiidéiras 
CEP.: 78049-926 'Cuiabá - MT ;Tei:: (65) 3617-3747 " 
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16.8. 	O foroecêdor ob'í'ga-sè a panter em coçrir5atibilid
4
ade com 'as 

ãbrigações ot'elé asLgnída, com pÇ1a psçondições dê habilitaçãoç 
qualificação exigidas na licitaçâo, e a cumprir fielmente as tusulas 
ora avençada's, tbehi  como com as' nortnas Previstas  na Lei n 

8.666/93 -e 'legislaçâocod lernenta,r; urane a vigéríciá desta Má, db 
a 	

aegistrode-Prços. 	 • 4t; - 	 4 

16.9. . Os casos-  ómissós que,-não,  úlrpa'seffl 'a càmpe€khEia XJÕ 

Fiscal da ARPsero resolvidos érfr re'uniõe fdrmaís+daliadasenffe-o 

Fiscal, o Fornecedor -ou seu procUrador e a 'cluem  interessar, 

lavrando-se ao -final da reLíhiSo dta circunstanciada. assifiada por. 
todos-  os pçé'entesque deveáserjuntala -aos 'autos e encamiLNda 
para a, cienqia j0 Ordenador  dê Despesas. 	- r 2, 

17. 	DA PUBLICAÇÃO 
17.1. - O E?ctrto desta Ma será publicadp4po piMio Oflci& do-

Estado de M'ato Grosso, conforme disposto nq artigo 61, parágrafo 
'ú'icb4  iarei ri. 8.66/1'99 	divuÍada no sited'TJMT.-. 

is. 	nÓ rortó 	 - 

/ 	Piçí eleito o ,Foro dá Cornaica de CuiaJ$r  Estado de Mato 
'Grosso, para dirimir -quaisquer- •controvérsias hriundas de'st' 
intrurnentp, çenuhciándo;:se qualquer oUtror 

E assim;,  para firlTtêza ,e ,vàlidae d&-pdtuadoÇ b presente ,A de--Rëgistro 
de Preços dê Coqtratofoi  lavrado m-dua's (duas) vias de igLál têor,que, 
'depoJs de ,lido e açhadp -em ordm1 vai assinaqo, pelQs cbntraentes e pôr 
duas testemunhas.  

k 	
C4iab4MTi26deno1embr9de20 - 

beserrbargador RUI RAMOS BEIRO 

Prçsidçtetdo1TRIUNL.D .JIJSTIÇS 
CONTRATA T-  

- 	- 	. 	-. 
Sr; MAURICIO-. DE SOUZA 

NEGÓCtOSÓNLINÈ COME *
/

o O E SERVI oS LT'A - 

'.' 	
FOR 	DÓR 	4 - 

TJ/MT 

-1 

Fis. 

/ 

r 

- 

'1 

e- -7' 
Bloco Des. António40e Amida - Av. l-llstorladoç Rubeps,de Méndonça, S/N - 9raçadWs'Bandçlras 
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1 	 e-mail: 1icitacao@tjrntjus.br,  
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tsteffluhhas, 

a' 

$ARIANA( 	Eik'6QS SANtOS -NjàtricuIalrflr67 
-GETORÀDAAkP 	 - - - - 

1R6: /O?4 sg'wvr 
CPF/t4'-fl/? -fl 

3 	REINALDQ MA INS õTEIXEIRA Mat-ríciIa 2847 
FSCÁL'-SUBST-IT O 
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RG:. 
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'1 

kl- 
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Oficlil Ø R.gIstroCivII

4 	
das Psspa 

t 	BffFV- 
RAb -, Fmiwidq

L.6O 
eSra, 1O 

con e o or seie anca 
MÁUREI 	SEINENTO DEsÇUZè(6 

E., teste 

• --ci 
EP 11  

Seq:5044950504849564 	- sí, 	- 	 r-unitá o:R$ q,3C Tota 
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— 
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~ 	 • 	 _ 	 4 	 - 

- 	TÉRMODE-GARANTIA'  

- 

? 	 - 

1A empresa NEGÓCIOS O&LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EpP, 
inscrita no ÇNPJ sob. n 	 Ins&íçâd',EtadUaItn0 
'51.i4 6.g80.116 dorpvante dèhôminpda sirn'plesmentç Fqrnqce5ddr, 
neste ato representdapoç MAUR1CIO N. 9E ÀSQUZA, Carteirà-de 
Identidade: 	OrgSo- Expedidor; e CPF:212.533.7.08r83, rsoIvgfirriar 
b. presente- Terryio de Garantia ; Conforme 	 n estipúlado o T&nio 4'e 
Rterência n. 7/2012/DCNbMP, dêcorrente do Pregão EletrQnico' iu-

51/0-18T' CIA 0056517;201811 düoo a séfs an&ps, aceitando ps 
• regps cohdiçes e obrigaçõS congtantés deste termo de'Garaniá' do ! 

Têrrto- dé Referência o. 7/2018/DCP-DMP, do Èditaí do Pre9ão Eletrônicb 
n.5i/2OfÁ-&da'Atà'RegistFo dé Preçon.1'5'/2t18,.cpni'fúbda,mento .- 

'na Lei 8,66/93, c/c art.. 50 e paragrafo unko da i.ei 078/90 ÇCodigô de 
Defesa do -Consumidor), tndo como beneficiário o PODER. 
JUDIÇLi5RIOJTRIBUNAL7DE JSTIÇA, CNN N..03.536Q6/O00J,4O, 
coI, sede no PalácÇo da Justiça, èentr& Político, AdftTnístrativq, na cid'add 
deCuibá/M-T 	 - 	 - 

- 	a 	 --' 	 - 	
- 	a 	 - 

ÇONDIÇOS DE G4RM4TIAE ASSISTÊNCIA JCN1CA 

~ 

4- 

'-4 

-'4 

4 

-y 	&-- 	- 	 - 
- 	 e 

1- 	
- 	

-1 

8 O,çrazo de gaanià: do 	Item 	contratado terá ibfcio- a 
data de recebimerttõ definitivbysom vigência de 36 (trinta,e\seis)s\ 
meses. 	- 	 - 

	

/ D'Constá ado defeito de funtionamento-uftanteo prao de eecução 	1 - 

çontratJaI nos equiØanntos peç, oftwaÊes- e &corponentés, a 
CONTRATADS devpra substitui-Io or opt'ros iguais ou superiores, no 
prazo de 	 dias'tQrttadosa partir do chámacjc> tecniço 
aberto d' fRrmaautomatip opelç) TJMt, sem qualquer ônus 
adiciqnâi 	- 	 -- 

- 	. 	 '4 	 1 
Cuiaba, 	k -de li 	 d.e 201p. 	 - 

- j 
4 

/ 

-1• 

-t 

-. 	 - 
MAUR C 

' NEG&IOS ONLI-A • MÉRCI t,fl'ERVIÇOflTDA-EPP 
CNPJt'soI. n°.12:396.639/000 	7j-nsóitãoÈstaduaínOT 

513.136.780.Ï16' -, 	 - 

17 - 
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