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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/2018 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do PODER 
, JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CNPJ n. 03.535606/0001-10 

com recursos próprios (Fonte 100), ou do FUNDO DE APOIO AO 
JUDICIÁRIO/FUNAJURIS, CNPJ sob o n° 01.872837/0001-93 (Fonte 
240), sediado no Palácio da Justiça, Centro Político Administrativo, em 
Cuiabá/MT, CEP 78.049-926, sediados no Centro Político Administrativo 
em Cuiabá-MT, CEP 78.049-926, nesta .capital, neste ato representado 
pelo Presidenie 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 a Empl'esa CONFECÇÕES MCB 
EIRELI., inscrito no CNPJ/MF sob o no 18.381.449/0001-02 e Inscrição 
Estadual no. 90681448-06, sediada na Avenida Senador Souza Naves, n. 
500, Loja 212, Bairro Centro, Caixa Postal 183, Jandaia do -Stil/PR, CEP. 
86.900-000, doravante designado FORNECEDOR, considerando o 
julgamento do Pregão Eletrônico ri. 14/2018 (CIA 0010478-
60.2018.8.11.0000), 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. 14/2018, bem como no Termo de Referência n.. 
02/2018-DCE-DMP-UNIFICADO, sujeitando-se as partes as normas , 
constantes na 'Lei no 8.666/1993, no Decreto no 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 PREÇOS para 
fUtura e eventual contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de 
bens de consumo - CAMISETAS PERSONALIZADAS - 
CONFECCIONADAS EM MATERIAL 100% ALGODÃO, FIO 30 
PENTEADO, EXTRA MACIO, BRANCA, COM GOLA REDONDA - 
(CARECA) /visando atender os eventos o Poder Judiciário do Estado 
de Mato Grosso, nos 'eventos contínuos, em destaque a Corregedoria 
Geral da "Justiça (Anexo I - Itens 1 e 2) e o Programa Bem(  Viver 
(Anexo I - ItensQ8 a 14) no período de 12 (doze) meses, observadas 
às 	especificações estabelecidas nos Anexo s I e II do Termo de ' 
Referência n. 02/2018 - DCE-DMP-UNIFICADO. 
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1.2. 	Independentemente de transcrição, integram /esta Ata .o 
Edital do Pregão Eletrônico n. 14/2018, o Termo de Referência n. 
02/2018 - DCE-DMP-UNIFICADO e a proposta vencedora. 

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

	

2.1. 	Empresa vencedora: 

Empresa: CONFECÇÕES MCB EIRELI. 
CNPJ: 18.381.449/0001-02 	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90681448-06 
Endereço: Avenida Senador -  Souza Naves,. n. 500, Loja 20, Bairro 
Centro, Caixa Postal 183 
Cidade: Jandaia do-Sul/PR 	CEP: 86.900-000 
Telefone: (43) 3432-4905 	E-MAIL: licitamcb(Nmailcorn  
Nome do Representante Legal: PAULO ROGÉRIO KRUGER 
Carteira de Identidade: 9.226.745-8 	Órgão ExPediddr: SSP/PR, 
CPF: 040.746.209-01 

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

Item 

CONFECÇÕES MCB EIRELI. 

, 	Descrição Marca Unidade Quant 
Valor 

Unitário 
R$ 

f 	Valor 
Total 

R8 

1 

COTA PRINCIPAL 
camisetas 	Personalizadas 	- 
confeccionadas • em 	material 

000/o 	algodão, 	fio 	30 
enteado, 	-extra 	• 	macio, 

branca, 	com 	gola 	redonda 
careca), 	também 	em 

algodão 	1000/8. 	Mangas 
curtas, 	próprio 	para 
impressão na frente e costas 
e logomarca em serigrafia 

. 

MCB 

. 

UNIDADE 41.500 R$ 7,92 

a 

R 	328.680,00 

- 

,Padrinhos, 

com até quatro cores, a ser 
definida pelo contratante no 
momento da expedição da

•  Ordem de Serviço. Tamanho: 
P, M, G, GG e EG. Marcas de 
Referência: GHC, Costuraria, 
Pro 	, roupas. 	Eventos: 
(Audiência Públicas, Adotar é 
Legal, 	Pai Presente, 	Projeto 

Viagem 	Legal, 
Carnaval 	Combate 	a 
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, 
.. 

- 
, 

' 

. 

' 

2 

. 

• 

COTA RESERVADA PARA 
ME/EPP. 
Camisetas 	Personalizadas 	- 
confeccionadas em 	material 
00% 	algodão, 	fio 	30 

penteado; 	, 	extra 	macio, 
branca, 	com 	gola 	redonda 
(careca), 	também 	em 
algodão 	100%.. 	Mangas 
curtas, 	próprio 	para 
impressão na frente e-costas 
de logomarca em serigrafia 
com até quatro cores, a ser 
definida pelo contratante no 
momento da 	expedição 	da 

rdern de  Serviço. Tamanho: 
, M, G, GG e .EG. Marcas de 

Referência: GHC, Costuraria, 
ro 	roupas, 	Eventos: 
Audiência Públicas, Adotar é 
egal, 	Pai 	Presente, 	Projeto 

Padrinhos, 	Viagem 	Legal, 
Carnaval, 	Combate 	a 
xploração Sexual, :Combate 

Trabalho 	Infantil, 
Combate a Pedofilia, Bulling, 
nfrentamento ao tráfico de 

Pessoas, 	Campanha 	And 
Drogas,. 	DAPI. 	Dia 	' das 

danças 	Natal.das Crianças. 

MCI3 

- 

, 
i 

UNIDADE 3.900 

, 

, 

R$ 7,92 R 	0.888,00 

VALIDADE DA ATA 

3.1. 	• A yalidade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a 
partir do da assinatura, não podendo ser prorrogada. 

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

	

4.1. 	Esta Ata de Registro de Preços, desde que previamente 
autorizada pelo órgão gerenciador, poderá sei-  utilizada por órgãos e 
entidades da Administração. 

	

4.2. 	Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de 
Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão • - 
gerenciador/Departamento Administrativo.' 

	

4.3. 	• A utilização desta Ata por outro órgão 9u entidade fica 
condicionada aos seguintes pressupostos: 
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Não-comprometimento da capacidade operacional do 
fornecedor. 

Anuência expressa do fornecedor. 

Não exceder à 100% (cem por cento) dos quantitativos dos 
itens ou lotes do instrumento convocatória. 

	

4.4. 	O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 
preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 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. 

MODO DE 'ENTREGA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

	

5.1. 	O agendamento de data e hora para entrega do S materiais 

de consumo 'deverá ser,  feito diretamente com o fiscal do contrato, 
pelo telefone (65) 3617-3886, ficando determinado que sem a 
presença do mesmo os materiais não serão recebidos. 

	

5.2. 	Os.  materiais deverão ser entregue 's no DEPÓSITO DO 
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, à Avenida 
Fernando Correia da Costa no. 6960 - Bairro Coxipó - CEP 
78.080535 - Cuiabá-MT, tendo como ponto de referência a rua 
entre as empresas Tddimo e Rodoviário Goiás, telefone (655' 
3688-1032, no período das 8h às 11h e das 13h às 16h, onde 
ocorrerá a conferência e o recebimento dos materiais. 

	

5.3. 	O documento fiscal deverá obrigatoriamente conter as 
especificações dos objetos entregues constando a marca de cada 
produto, e, em campo complementar na nota fiscal o número do 
Banco, Agência e Conta Corrente, bem como, o nome do fiscal. 

DA AMOSTRA 

	

6.1. 	Cabe ao fiscal e ao pregoeiro solicitar amostra do material 
licitado, ou seja, dós itens apresentados nas propostas. 

	

6.2. 	Poderá ser exigida amostra de todos os produtos descritos 
no anexo I, cujo prazo Máximo para o envio na transportadora 
será de 05 (cinco) dias úteis, e recebimento pelo Departamento 
de Material e Patrimônio em 10 (dez) dias úteis, ambos os 
prazos, contados à partir da solicitação feita pelo pregoeiro. Após, 
decorrido este prazo, haverá desclassificação do licitante, salvo 
justificativa razoável. O objetivo da amostra é a avaliação do 
atendimento das especificações técnicas tanto pela àrea 
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solicitante, quanto pelo Fiscal do Contrato, a fim de verificar as 
características do material. 

	

6.3. 	Os critérios adotados para análise e posterior aprovação das 
amostras são objetivos: 

Análise de conformidade com as especificações do Anexo I; 
Avaliação da qualidade, acabamento da confecção em overlock 
para não desfiar o tecido, costura rebatidas nas laterais e 
cavas e impressão da arte (nitidez e pigmento da cor). 

	

6.4. 	As amostras serão analisadas pela área solicitante, que 
emitirá parecer acerca da conformidade com as exigências deste 
Termo de Referência. 

	

6.5. 	Após a análise e notificação do licitante, deverá o mesmo 
retirar a amostra no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de O 
material ser considerado objeto de doação pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso. 

7. MODO DE RECEBIMENTO 

	

7.1. 	Os materiais serão avaliados com o escopo de verificar sua 
conformidade quanto às quantidades, e qualidades descritas no 
Termo de Referência. 

	

7.2. 	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. 

8. AS PENALIDADES SOBRE O LICITANTE CONTRATADO 

8.1. 	Nos termos do art. 28 do Decreto no 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 no 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; 
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b) Não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do 
prazo de vigência da Ata; 

c) Apresentar documentação falsa; 
Deixar de apresentar documentos exigidos para o certame; 
Retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação asSumida; 
Não mantiver a proposta; 
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. , 

8.2. 	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 ()ti parcial da obrigação, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia 
e ampla defea, às seguintes penalidades: 

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

0,5%(meio por cento) sobre o valor adjudicado, no cáso 
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; 	' 

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; 

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; 

40% (quarenta por cento) sobre o valor do bem, na 
hipótese de atraso por período superior ao previsto na alínea 
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b.5) 10% (dez por cento) sobre ó valor total adjudicado, no 
caso de não aceitar ,manter o compromisso assumido quanto 
aos preços registrados, ou em cáso de inexecução total da - 
obrigação assumida; 	 • 	• 

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

declaração de inidoheidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

9.3. 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. 
9.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem 9.1 
poderão ser aplicadas, cumulativamente, à pena de multa. 

9.5. As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 9.1, 
também poderão 'ser aplicadas à adjudicatária ou ao licitante, 
Conforme o caso, .que tenha sofrido 'condenação' definitiva por 
fraudar reçolhimento de tributos, praticarem ato ilícito visando a 
frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração. 

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

9.7. Do ato que aplicar a pipnalidade 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. 

9, DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. 	A fiscalização ficará,  a cargo -do servidor .Joilscin Gonçalo de 
Amorirh, matricula 6200 e como fiscal'substituta a servidora Eliete 
Anunciato do Nascimento, matrícula 6779. 

10. CONDIÇÕES DE GARANTIA 

10.1. 	Deverá apresentar o produto em conformidade com as 
especificações e com a arte a ser definida na solicitaçãg, e, em 
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havendo a necessidade de substituição ,em virtude de apresentar 
desconformidade, o licitante vencedor do certame terá o prazo de 
10 (dez) dias para troca desse produto, sob pena de aplicação de 
multa moratória no percentual de 2% (dois por cento) ao dia, 
sobre. o valor do bem de consumo não recolhido até o limite de 
20% (vinte por cento). 

11. 	OBRIGACÕES DO FORNECEDOR E DO ÓRGÃO GERENCIADOR  

	

11.1. 	São obrigações do FORNECEDOR: 
11.1.1. Apresentar os materiais licitados embalados 

adequadamente. 
11.1.2. 	Apre'sentar declaração de idoneidade para licitar ou 

contratar com a 'Administração Pública, 'devendo comprovar 
regularidade fiscal. 

11.1.3. 	Entregar os materiais licitados ao Departamento de 
Material e Patrimônio deste Tribunal de Justiça, mediante 
agendamento de data e horário, de modo a não ocasionar 
transtornos nas atividades rotineiras. 

11.1.4. 	Pedido de troca de marca deverá ser solicitado até 5 
(cinco) dias úteis, após o recebimento da Nota de Empenho, já 
informando o prazo de entrega, caso o pedido seja aceito. 

Pedido de prorrogação do prazo de entrega deverá ser, 
feito com 10 (dez) dias de antecedência do prazo 'final, 
informando o novo prazo previsto para a entrega e este.  será 

contado a partir da data de protocolo, nos casos de aceite pelo 
fiscal. O pedido deverá ,apresentar as justificativas 
supervenientes, 	acompanhados ' de 	documentos 

comprobatórios, sem os quais haverá indeferimento. • 
11.1.6. 	Os pedidos de troca de marca e de prorrogação de 

prazo ocorrerão mediante autorização do Ordenador de 
Despesas. 

11.1.7. 	Comprovar regularidade fiscal: Certidões Negativas do 
INSS, FGTS, Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista. 

11.1.8. 	Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação 
de sanções administrativas. 

	

11.2. 	São obrigações do_ÓRGÃO GERENCIADOR: 
11.2.1. 	Solicitar empenho fazendo constar a descrição do item 

' 	'do material; 
11.2.2. 	Receber e conferir os materiais licitados/adquiridos; 
11.2.3. 	O documento fiscal deverá estar devidamenteatestado 

e instruido com as certidões fiscais; 

/1) 
• 
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11.2.4. 	Disponibilizar local para recebimento e guarda dos 
produtos; 

11.2.5. 	Efetuar o pagamento em até 30 "(trinta) dias após o 
recebimento definitivo; 

11.2.6. 	Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades 
observadas na entrega dos materiais, para imediata correção; 

11.2.7. 	Fiscalizar o cumprimento das, obrigações contratuais 
, do fornecedor. 

.12. MODO DE PAGAMENTO 

	

12.1. 	O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o 
recebimento definitivo. 

	

12.2. 	O pagamento será efetuado SOMENTE após a verificação e o 
recebimento dos materiais pelo fiscal e pelo Departamento de 
Material &Patrimônio. 

	

12.3. 	.No momento da entrega, os ,materiais deverão estar 
acOmpanhados da Nota Fiscal de Venda, bem como das Certidões 
de FGTS, INSS e Certidões Negativas de Débitos: Federal, 
Estadual, Municipal e Trabalhista, dentro do prazo de validade. C:k 
documento fiscal deverá conter as, especificações dos objetos 
entregues, inclusive a marca do material: 

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

	

12.5. 	Apresentada a Nota Fiscal de Venda, caberá ao Fikal da Ata 
de Registro de Preço atestá-la, nos termos do Termo de 
Referência n. 2/2018-DCE-OMP-UNIFICADO,; ANEXO I deste 
Edital, encaminhando-a ao deOartamente responsável pelo 
pagamento. 

	

12.6. 	Nas aquisições de materiais com valor da nota fiscal superior 
.a R$ 80.000,00 (Oitenta mil) reais, o recebimento deverá ocorrer 
junto com a Comissão Permanente de Recebimento de Material, 
designada pela Portaria n. 247/2016-C.ADM, e o atesto na nota 
fiscal é em conjunto: fiscal e membros da comissão. 

	

12.7. 	Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos 
documentos pertinentes à contração, ou, ainda, circunstância 
que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta 
ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a' 
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Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus^  para a 
Contratante. 

12.8. 	Será considerada data do pagamento o dia em que constar 
- 	como emitida a ordem bancária para pagamento. 

12.9. 	Antes de cada pagamento à contratada, será realizada 
consulta .ao SICAF para verificar a manutenção das condições de 
habilitação exigidas no edital. 

12.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade 
da contratada, será providenciada sua advertência,, por escrito, - 
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, 
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual pèriodo, a critério da contratante. 

12.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 
improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos 
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem corno quanto à existência de 
pagamento a ser efetuado,, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 

12.12. .Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as 
Medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 
administrativo corfespondente; assegurada à contratada a 'ampla 
defesa. 

12.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão 
realizados normalmente, até que se decida .pela rescisão do 
contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 
SICAF. 

12.14. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional 
ou outro interesse público de alta relevância, devidamente 
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 
contratada inadimplente no SICAF. 

12.18. Quando do pagamento, será efetuada ,a retenção tributária 
prevista na legislação aplicável. 

12.15.1. ' A Contratada regularmente optante pelo Simples 
Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, 
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não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime.. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus 
ao tratamento tributário favorecido previsto na rèferida Lei 
Complementar. 

12.15. ' Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não • 
tenha concorrido de alguma. forma o fornecedor, haverá incidência 
de atualização monetária de atualização monetária sobre o valor 
devido, pela variação acumulada do IPCA/IBGE, ocorrida entre a 

, data final para o pagamento e a data de sua efetiva'realização. 

13. 	REVISÃO E CANCELAMENTO 

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

• 
Ata. 

13.2. 	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 às negociações junto ao(s) fornecedor(es). 	• 

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

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

13.4.1. A 'ordem de -classificação dos fornecedores que 
aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação orijinai. 

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

13.5.1: liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso.a 
comunicação ocorra ahtes do pedido de fornecimento, e sem 
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade 'dos 
motivos e comprovantes apresentados; e • 
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13.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual 

oportunidade de negociação. 

	

13.6. 	Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 
deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

	

)13.7. 	O registro do fornecedor ser&cancelado quando: 

13.7.1. descumprir as condiçõeS da ata de registro de preços; 

13.7.2 não retirar a nota de empenhb ou instrumento " 
equivalente no prazo estabeleado pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

13.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

13.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o 
proibido de celebrar • contrato administrativo, alcançando o 
órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

13.8. .0 cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos 
itens 5.7.1, 5.7:2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

13.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

13.9.1. por razão de interesse público; ou 

13.9.2. a pedido do fornecedor. 

14. 	CONDIÇÕES GERAIS • 

	

14.1. 	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, 

ANEXO AO EDITAL. 

14.2. 	É vedado efetuar acréscimos nos quantitativcis fixados.nesta 
ata de registro de preços; inclusive o acréscimo de que trata 'o § 10  

do art. 65 da Lei no.8.666/93. 
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14.3. 	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 vencedbr do certame, será anexada a 
esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §40  do 
Decreto n. 7.892, de 2014. A ata de realização da sessão pública do 
pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotaras bens 
ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 
será anexada á esta Ata ,de Registro de Preços, nos termos do art. 
11, §413* do Decreto n. 7.892, de 2013. 

14.4. As correspondências expedidas pelas partes signatárias 
deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto 
especifico da correspondência. 

14.5. 	As comunicações feitas.  ao  •órgão gerenciador deverão • ser 
endereçadas 'ao' TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DIVISÃO DE 
COMPRAS - ANEXO ADMINISTRATIVO DESEMBARGADOR ANTÓNIO 
DE • ARRUDA - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N - 
CUIABÁ - MT - CEP 78.049-926. 

14.6. Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos 
fornecedores deverão ser comunicadas por escrito áo órgão 
gerenciador. 

14.7. Todo instrumento de procuração deverá constar firma 
reconhecida do mandante, nos.  termos do artigo 654, parágrafo 20, 
do Código Civil Brasileiro. 	 • 	• 

14.8. 	O fornecedor obriga-se.  a manter em 'compatibilidade com as 
obrigações por ele assumida, com todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas 
ora avençadas, bem como com as normas previstas na Lei n. 
8.666/93 e legislação complenientar, durante a vigência desta Ata de 
Registro de Preços. 

14.9. Os casos omissos que 
Fiscal da ARP serão r---  • 
Fiscal, o Fornecedc 
lavrando-se ao final 
todos os Presentes q 
para a ciência do Orci 

15. 	DA PUBLICAÇÃO 
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15.1. 	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 T3MT. 

16. .D.0 FORO 
16.1. 	Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso, para dirimir quaisquer controvérsias 'oriundas deste 

.instrumento, renunciando-se qualquer outro. 

16.2.. 	E assim, Para ,firmeza e validade do pactuado, .a presente 
Ata de Registro de Preços de Contrato foi lavrado em duas (duas), 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai 
ásinado pelos contraentes e por duas testemunhas. 

Cuiabá -MT, 23 4 julho de 2 

Desembargador RUI RAMO RIBEIRO 
Presidente do TRIBUNALM JUSTIÇA 
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