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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 182/2018 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, inscrito no CNPJ sob o n. 
03.535.606/0001-10, com recursos próprios (Fonte 100) e do FUNDO DE 
APOIO AO JUDICIÁRIO/FUNAJURIS, (Fonte 240), inscrito no CNPJ 
sob on 01.872.837/0001-93, sediados no Centro Político Administrativo 
em Cuiabá-MT, CEP 78.049-926, nesta capital, neste ato representado 
pelo Presidente deste Sodalício, Exmo. Sr. Desembargador RUI RAMOS 
RIBEIRO, Brasileiro, Casado, portador da Carteira de Identidade n. 
8665.407 SSP/SP e do CPF sob o n. 346.327.001-34, doravante 
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro fado a empresa R SILVA 
SOUZA - ME., inscrita no CNPJ sob n. 01.325.177/0001-20 e Inscrição 
Estadual n. 069742596, com sede na Avenida Sargento Hermínio, NO 
2805, Loja 01, Bairro Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, CEP.60.355-503, 
neste ato representado pelo Sr. ROGENILSON PINTO e SILVA, 
Brasileiro, Casado, Técnico em Ótica, Portador da Carteira de Identidade 
n. 0297138820050 GESP/MA e do CPF sob n. 991.667.983-53, doravante 
denominado FORNECEDOR, considerando o julgamento do Pregão 
Eletrônico n. 73/2018 (CIA 0083038-97.2018.8.11.0000), RESOLVEM 
registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de 
acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, 
atendendo as condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico n. 
73/2018, bem como no Termo de Referência n. 09/2018/JC-TJ, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666/1993, no 
Decreto n° 7.892/2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. 	DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO, para 
futura e eventual Contratação de Empresa Especializada em 
fornecimento de produtos nos ramos de armações com lente 
(óculos), destinado ao Projeto Ribeirinho Cidadão 2019 - 12 
Edição, a fim de atender a população ribeirinha, de acordo com as 
especificações do Anexo 1 do Termo de Referência n. 09/2018/JC-
TJ. 

1.2. 	independentemente de transcrição, integram esta Ata o 
Edital do Pregão Eletrônico n. 73/2018, o Termo de Referência n. 
09/2018/JC-TJMT e a proposta vencedora. 

Bloco Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926- Cuiabá - MT - Tel.: (65) 361723747 



e 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Gerência Setorial de Licitação 
Telefone: (65)3617-3747 

e-mail ilcitacao@tjmt.jus.br  

   

 

TJ/MT 

Pis.(313 

 

 

Tribunal de Justiça 
MATO GROSSO 

 

    

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 182/2018 - CIA.0109213-31.2018.8.11.0000 

2. DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA, PLANILHA 
DEMONSTRATIVA DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS 

2.1. 	Empresa vencedora: 

Empresa: R SILVA SOUZA - ME 	- 
CNPJ :01.325.177/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069742596 
Endereço: Avenida Sargento Hermínio, NO  2805, Loja 01, Bairro 
Presidente Kennedy. 
Cidade: Fortaleza/CE 	CEP: 60.355-503 
Telefone: (85) 3287-6377 	E-MAIL: 
Nome do Representante Legal: ROGENILSON PINTO e SILVA 
Carteira de Identidade: 0297138820050 órgão Expedidor: GESP-MA 
CPF: 991.667.983-53 

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

R. SILVA SOUZA - CNPJ: 01.325.177/0001-20 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

Valor 
Unitário 
Mensal 

Valor 
Total 
Anual 

R$ 
Armação 	(acetato 	ou 
metal) 	com 	lentes 	de 
contato Monofocal (longe) 

Marca/Fabricante: BESS 
GOLDMIX 

Unid. 200 83,80 16.760,00 

2 

Armação 	(acetato 	ou 
metal) 	com 	lentes 	de 
contato Monofocal (perto) 

Marca/Fabricante: 	BESS 
GOLDMIX 

Unid. 200 82,00 16.400,00 
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COTA RESERVADA - 25%. 
Armação 	(acetato 	ou 
metal) 	com 	lentes 	de 
contato 	Multifocai 	incolor 
(longe 	perto) Unid. 200 134,00 

Marca/Fabricante: 	BESS 
GOLDMIX 

26.800,00 

Total: R$ 59.960,00 (CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA 
REAIS) 
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3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão 
programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
para o exercício de 2018, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: UG 0001 - 10  GRAU 

Fonte: 100/240 

Programa de Trabalho: 036 - Apoio Administrativo 

Elemento de Despesa: 3.3.90.32.4.1. 

Projeto/Atividade/Operação Especial: 2007 - Manutenção de 
Serviços Administrativos Gerais. 

3.2.No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos 
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja 
alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

4. VALIDADE DA ATA 

	

4.1. 	A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a 
partir do da assinatura, não podendo ser prorrogada. 

S. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

	

511. 	Esta Ata de Registro de Preços, desde que previamente 
autorizada pelo órgão gerenciador, poderá ser utilizada por órgãos e 
entidades da Administração. 
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5.2. 	Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de 
Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão 
gerenciador/De parta mento Administrativo. 

5.3. 	A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica 
condicionada aos seguintes pressupostos: 

a) Não-comprometimento da capacidade operacional do 
fornecedor. 

b) Anuência expressa do fornecedor. 

c) Não exceder a 50% (cinquenta cento) dos quantitativos dos 
itens ou lotes do instrumento convocatório. 

5.4.0 quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo 
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem. 

6. CONDIÇÕES DE GARANTIA 

6.1.. 	A empresa contratada deverá apresentar os produtos em 
conformidade com as especificações do seu respectivo anexo e 
havendo a necessidade de substituição em virtude de apresentar 
desconformidade, a contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias para a 
troca desse produto, sob pena de aplicação de multa moratória no 
percentual de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor do bem não 
recolhido até o limite de 20% (vinte por cento). 

	

6.2. 	O fornecimento dos produtos, objeto deste Termo de 
Referência, deverá ocorrer conforme especificado em requisição 
emitida pelo Fiscal do Contrato; 

	

6.3. 	É de responsabilidade da Contratada a substituição de 
qualquer item que não atenda às especificações do solicitante, 
apresentar aspecto duvidoso quanto à qualidade e/ou estar com data 
de validade vencida; 

	

6.4. 	A Contratada atenderá a solicitação para substituição dos 
itens rejeitados dentro do prazo fixado pelo solicitante. 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. 	A fiscalização do serviço prestado à Justiça Comunitária 
ficará a cargo da servidora Bárbara Tambosi Vareiro, Assessora da 
Justiça Comunitária que será responsável pelo ateste das notas ficais 
de fornecimento dos produtos; 
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7.2. 	A fiscal substituta será a servidora Aurineide Mariano Pereira 
Santos da Silva, Assessora da Justiça Comunitária. 

8. MODO DE ENTREGA, PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

8.1. 	Os produtos deverão ser entregues na Coordenadoria da 
Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça/MT, onde ocorrerá a 
conferência e o recebimento dos produtos; 
8.2. 	O agendamento de data e hora para a entrega dos materiais 
deverá ser feito diretamente com a fiscal ou fiscal substituta do 
contrato, pelos telefones (65) 3617-3764 / (65) 3617-3450, ficando 
determinado que sem a presença destas os materiais não serão 
recebidos. 
8.3. 	O prazo de entrega dos produtos deverá ser de 05 (cinco) 
dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho. 
8.4. 	O documento fiscal deverá obrigatoriamente conter as 
especificações dos produtos entregues, a marca de cada produto, a 
quantidade, valor unitário, total, o fim a que se destina e, em campo 
complementar na nota fiscal o número do Banco, Agência e Conta 
Corrente. 
8.5. 	Os produtos deverão ser entregues em dias úteis, sábados, 
domingos ou feriados, de acordo com a necessidade da Justiça 
Comunitária. 

9. MODO DE RECEBIMENTO 

9.1.Os produtos serão avaliados com o escopo de verificar sua 
conformidade quanto às quantidades e qualidades descritas no 
presente Termo de Referência. 

9.2.Os materiais serão recebidos, conforme os artigos 73 a 76 da Lei 
n. 8.666/93, da seguinte forma: 

• PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto, para 
efeito de posterior verificação da conformidade do produto 
com as especificações constantes do Termo de Referência; 

• DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e 
quantidade exigida neste Termo de Referência, em até 05 
(cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante 
atesto na nota fiscal. 

10. MODO DE PAGAMENTO 

10.1. 	O pagamento será efetuado SOMENTE após a verificação e o 
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recebimento dos produtos pelo fiscal ou fiscal substituto; 

	

10.2. 	A nota fiscal deverá ser acompanhada das certidões de 
FGTS, INSS e certidões negativas de débitos Federal, Estadual, 
Municipal e Trabalhista, dentro do prazo de validade. 

	

10.3. 	As empresas do Estado de Mato Grosso que não tiverem 
cadastradas as Notas Fiscais eletrônicas, deverão apresentar 
comprovante de Nota Fiscal de vendas para Órgão Público. 

	

10.4. 	O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento definitivo. 

11. AS PENALIDADES SOBRE O LICITANTE CONTRATADO 

	

11.1. 	A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar 
nova proposta ou assinar o contrato no prazo estabelecido pela 
Administração, sem motivo justificado, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, 
isolada ou cumulativamente, multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor a ela adjudicado; 

	

11.2. 	A contratada estará sujeita à sanção de advertência, 
suspensão temporária de participação em licitação, declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, 
cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo; 

	

11.3. 	Na aplicação das penalidades, a Administração considerará 
motivadamente a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os 
antecedentes da licitante, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas 
as suas justificativas. 

	

11.4. 	A inexecução total ou parcial do avençado sujeitará o 
contrato a incorrer nas penalidades administrativas previstas nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e do artigo 70  da Lei 10.520/02. 

	

11.5. 	Nos termos do art. 28 do Decreto n° 5.450/2005, ficará 
impedido de licitar e contratar com a união, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios e será informado a SEGES/MT ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o art. 28, parágrafo 
único do Decreto n° 5.450/2005, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízos das multas previstas neste Edital e das demais 
penalidades legais, a licitante que: 

a) Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro 
do prazo de validade de sua proposta; 

b) Não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo 
de vigência da Ata; 

c) Apresentar documentação falsa; 
d) Deixar de apresentar documentos exigidos para o certame; 
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e) Retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida; 
f) Não mantiver a proposta; 
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
11.6. 	Com fulcro no artigo 28 do Decreto n. 5-450/2005 e nos 

artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no 
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, 
a inexecução total ou parcial da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 

a) Advertência: pelo não cumprimento de Cláusula Contratual, desde 
que não interfira no andamento normal do serviço ou sua conclusão 
e não traga prejuízos econômicos e funcionais a este Órgão; 

b) Multa de: 
b.1) 0,5%(meio por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de 

atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos pela 
Administração para apresentação de documentos ou assinatura e 
devolução da Ata. Caso o atraso para assinatura e devolução da Ata 
seja superior a 10 (dez) dias, e a critério da Administração, poderá 
configurar inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 

b.2.) 0.5% (meio por cento) sobre o valor constante da nota de 
empenho, no caso de atraso injustificado para entrega do objeto, até 
o limite de 10% (dez por cento). Após 20 (vinte) dias, e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a 
configurar, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação 
assumida; 

b.3.) 3% (três por cento) ao dia sobre o valor do bem, no caso de 
atraso injustificado para substituição do objeto que apresentar 
defeitos de fabricação durante o período de garantia, limitada a 
incidência de 10 (dez) dias. Após esse prazo e a critério da 
Administração, poderá configurar inexecução parcial da obrigação 
assumida; 

b.4.) 40% (quarenta por cento) sobre o valor do bem, na hipótese de 
atraso por período superior ao previsto na alínea "b.3"; 

b.5.) 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, no caso de 
não aceitar manter o compromisso assumido quanto aos preços 
registrados, ou em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e 
impedimento de contratar com o Tribunal, pelo prazo de até 2 (dois) 
anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

1 
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Administração Pública. 

10.7. O valor da multa, aplicada após o regular processo 
administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente 
devidos pelo Tribunal à adjudicatária ou cobrado judicialmente por 
meio da Procuradoria do Estado. 

	

10.8. 	As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem 
9.6 poderão ser aplicadas, cumulativamente, à pena de multa. 

	

10.9. 	As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 9.6 
também poderão ser aplicadas à adjudicatária ou ao licitante, 
conforme o caso, que tenha sofrido condenação definitiva por 
fraudar recolhimento de tributos, praticarem ato ilícito visando a 
frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração. 

10.10. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da intimação por parte do 
TI/MT, o respectivo valor será encaminhado para execução pela 
Procuradoria Estadual. 

10.11. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a 
Administração reconsiderar ou não sua decisão ou nesse prazo 
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão 
superior, dentro do mesmo prazo. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR E ÓRGÃO GERENCIADOR 
11.1. São obrigações do FORNECEDOR: 
11.1.1. Caberá à empresa vencedora do certame, além de cumprir 
com as determinações da Lei de Licitações, manter todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante 
todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços; 
11.1.2. Proceder à entrega do produto dentro das condições, prazos 
e preços ajustados; 
11.1.3. Encaminhar a Nota Fiscal Eletrônica; 
11.1.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela 
contratante; 
11.1.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou 
irregularidades apontadas pela contratante; 
11.1.6. Executar os serviços em estrita observância das 
especificações técnicas e dos detalhamentos constantes do objeto 
deste Termo de Referência; 
11.1.7. Executar os serviços prezando pela organização, 
pontualidade e lisura, estando sujeitas às penalidades do item 12 
deste Termo de Referência; 

1 
Bloco Des. António de Amida - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N -Jraça das Bandeiras 

CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Tel.: (65) 3517-,3747 





RG: 
CPF: 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Gerência Setorial de Licitação 

Telefone: (65)3617-3747 
e-mail: ticitacao@tjmtjus.br  

TJ/MT 

Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 182/2018 - CIA.01o9213-3L2018.8.11.0000 

Testemunhas: 

1 - MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS - matricula n.11.627 
GESTORA DA ARP 

RG: 
CPF: 

/SI VAREIRO 

 

  

 

BÁRBARA t 
CAL DA ARP 

matrícula 23191 

3 - AURINEIDE MA AN ' PEREIRA SANTOS DA SILVA, matrícula 
33. 9 
FISC SUBSTITUTO 

RG: 2G.22G 
CPF: 
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