
51~ 
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

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

e-mail: licitacao@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

 

Fls. 

  

   

Ata de Registro de Preços n°. 71 /2017 - CIA. 0123795-70.2017.8.11.0000 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 71/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram 
° ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, e a empresa COMPEX TECNOLOGIA 
LTDA., tendo por objeto REGISTRO DE PREÇO para 
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de, materiais permanentes: LEITOR 
OPTICO DE CODIGO DE BARRAS (ITEM 03), 
conforme Termo de Referência n° 13/2016/DCP-DMP. 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do PODER JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, CNPJ N. 03.535.606.0001/10 com recursos próprios (Fonte 100) ou do FUNDO DE 
APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJURIS, CNPJ N. 01.872.837/0001-93, com recursos (Fonte 
240), inscrito no CNPJ sob o n 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 SSF/SF e do CPF sob o n. 346.327.001-34, doravante 
denominado ORGAO GERENCIADOR, e de outro lado a empresa COMPEX TECNOLOGIA 
LTDA., inscrita no CNPJ sob n. 03.391.625/0001-10 e Inscrição Estadual 115.295.847.116, 
com sede na Rua da Paz, 1.220, entrada pela Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, 33, Chácara 
Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP. 04.713-001, neste ato representado pelo Sr. PETER YAW 
SIAN LEE, brasileiro, casado, Diretor Executivo, portador da Carteira de Identidade n. 7347402 
SSP/SP e do CPF sob n. 033.652.168-55, doravante denominado FORNECEDOR, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO N. 14/2017, na forma 
Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇO, originário do Processo Administrativo n°. 26012016 
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de 
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo 
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n. 
8.666/1993 e suas alterações, 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 pessoa jurídica para fornecimento de materiais permanentes: 
LEITOR OPTICO DE CÓDIGO DE BARRAS (ITEM 03), conforme Termo de 
Referência no 13/2016/DCP-DMP, ANEXO 1 do Edital de Pregão n° 14/2017 na 
forma Eletrônica, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DA QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA, PLANILHA DEMONSTRATIVA DE PREÇOS,, 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
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3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

	

3.1. 	As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste 
instrumento, correrão pela seguinte dotação orçamentária; 

Unidade Orçamentária: 03.101 —Tribunal de Justiça -03.601 - Funajuris 

Fonte: 100/240 

Programa de Trabalho: 036 - Apoio Administrativo 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.1.1 

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

4. VALIDADE DA ATA 

	

4.1. 	A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da 
data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO 

	

5.1. 	A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

	

5.2. 	Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

	

5.3. 	Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

	

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

	

5.4.1. 	A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

	

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

	

5.5.1. 	Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

	

5.5.2. 	Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação. 

	

5.6. 	Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obteção 
da contratação mais vantajosa. 
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7. DA FISCALIZAÇAO 

	

7.1. 	O Órgão Gerenciador fiscalizarão o exato cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

	

7.2. 	A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral 

responsabilidade pelos encargos que são de sua competência. 

	

7.3. 	Cada órgão aderente deverá indicar o fiscal/gestor do seu contrato. 

	

7.4. 	Será Gestora da Ata de Registro de Preço para o Tribunal de Justiça, a 

Senhora MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS, Chefe de Divisão de Compras, 

matricula n.11 .627. 

	

7.5. 	No Tribunal de Justiça a fiscalização ficará com o servidor CLAINILTON 

AGUIAR LEITE, matrícula 25309, analista judiciário, e como fiscal substituto o servidor 

REINALDO MARTINS TEIXEIRA, matrícula 28847, Chefe da Divisão de Controle 

Patrimonial. 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor 
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 
no Termo de Referência n°  13/2016/DCP-DMP, ANEXO AO EDITAL. 

	

8.2. 	É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 10  do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

	

8.3. 	A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 
11, §40  do Decreto n. 7.892, de 2014. 

	

8.4. 	Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas 
partes signatárias. 

9. DA PUBLICAÇÃO 

	

9.1. 	O Extrato desta Ata será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato 

Grosso, conforme disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993 e 

divulgada no site do TJMT. 
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TERMO DE GARANTIA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 71/2017 
CIA. 0123795-70.2017.8.11.0000 

A Empresa COMPEX TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ sob n. CNPJ: 03.391.62510001-

10 e Inscrição Estadual 115.295.847.116, por intermédio de seu representante legal PETER 

YAW SIAN LEE, compromete-se a prestar garantia, nos seguintes termos: 

1. Entregar, juntamente com os objetos os 

certificados de garantia, para os produtos que assim o exigirem; 

2. A assistência técnica, quando necessária, far-

se-á no local onde estiverem instalados os mobiliários, sendo de responsabilidade do licitante 

contratado a sua retirada e a devolução nos respectivos locais, caso haja necessidade do 

conserto fora do local, este correrá às suas expensas o transporte e demais custos; 

3. Durante o prazo de garantia, estabelecido em: 

01 (um) ano para os itens 3, 4, 5, 6 e 7; 02 (dois) anos para o item 8; 03 (três) anos para os 

itens 1 e 2, o Fornecedor ou sua Assistência Técnica credenciada prestará os serviços de 

assistência técnica aos equipamentos adquiridos, com ajustes, reparos necessários e 

manutenção corretiva e dos respectivos mobiliários, cujas despesas correrão por sua conta; 

4. A empresa Contratada deverá possuir 

Assistência Técnica credenciada em Cuiabá ou região, visando o tombamento e 

armazenamento, a montagem dos materiais, reparos e/ou substituição de equipamento 

defeituoso. Deverá possuir qualificação e comparecer no local da prestação dos serviços com 

uniforme e crachá de identificação da empresa prestadora do serviço; 

5. Constatada a necessidade de reparação de 

peças o fornecedor terá prazo de 05 (cinco) dias para efetuar a troca das peças, e caso haja a 

necessidade de substituição do mobiliário defeituoso ou em desacordo ou com as 

especificações constantes deste edital, o fornecedor deverá disponibilizar outro equipamento 

para funcionamento provisório durante o período do reparo. Expirado o prazo de 05 (cinco) dias 

para o reparo no local ou recolhimento do equipamento sem que este tenha ocorrido, o 

fornecedor será penalizado nos termos da cláusula L; 
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