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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) N.° 94/2017. 

ro 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si 
celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, 
por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO 	ESTADO 	DE 	MATO 
GROSSO/FUNAJuRIS, e a empresa ANA 
MARIA PIRES BELEM - ME, tendo por 
objeto REGISTRO DE PREÇOS, para 
aquisição de materiais de consumo e 
materiais permanentes para atendimento 
das necessidades do Poder Judiciário do 
Estado de Mato Grosso, conforme o Termo 
de Referência n. 02/2017-DCP-DMP. 

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 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 SSP/SP e do CPF sob o n. 
346.327.001-34, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro lado 
a empresa ANA MARIA PIRES BELEM - ME, inscrita no CNPJ sob n. 
04360651/0001-43 e Inscrição Estadual n. 096/3278916, com sede na Avenida 
Padre Cacique, n. 40, Menino de Deus, Porto Alegre/RS, CEP. 90.810-240, fone: 
(51) 3062-5567, e-mail: vendasanamed. com. br, neste ato representado pela 
Sra. ANA MARIA PIRES BELEM, brasileira, casada, empresária, portadora da 
Carteira de Identidade n. 3006654564 SSP/RS e do CPF sob n. 675.140330-00, 
doravante denominado FORNECEDOR, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de PREGÃO, na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇO, 
originário do processo administrativo n°. 98/2017 RESOLVE 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, 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: 
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1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO para eventual e 
futura aquisição de materiais permanentes: BOLSA TÉRMICA DE GEL, 
visando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso, especificados no Termo de Referência, Anexo 1 do Edital do 

Pregão Eletrônico n. 59/2017, que integram esta Ata, assim como a 
proposta vencedora, independente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

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

Item 
do 
TR 

ANA MARIA PIRES BELEM - ME 

Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unitário R$ 

Valor Global 

29 

BOLSA TÉRMICA DE GEL 
- ITEM ExcLusIvo PARA 
ME/EPP, 	conforme 

descrição 	do 	TR 	n. 
02/201 7-DCP-DMP. 

MERCUR UNIDADE 20 R$ 44,15 R$ 883,00 

2.2. A entrega do material devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias 
após o recebimento da Nota de Empenho. 

2.3. O modo de recebimento e aceite estão definidos no Termo de 

Referência. 

2.4. Outras condições da entrega do material estão definidos no Termo de 

Referência. 

3. DOTACÃO ORCAMENTÁRIA  

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

Gestão/unidade: 03.601 - FUNAJURIS 

Fonte: 100/240 

Programa de Trabalho: 036 - Apoio Administrativo 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.1.1 e 4.4.90.52.1.1 

P1: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. 

3.2. 	Caso sejam os materiais do anexo sejam divididos em 02 

empenhos, a serem enviados para o 10  grau/instância e 20 grau/instância, 

enviar uma nota fiscal respectivamente para cada empenho, sob pena de 
não recebimento do material ou o cancelamento da nota fiscal, cujos custos 

estarão a seu encargo. 	 / 
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4. VALIDADE DA ATA 

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

S. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10  

-e 

5.1. 	A Gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do Tribunal 
de Justiça/Departamento Administrativo, nos termos das normas que regem 
a matéria e normatizações internas. 

5.2. 	A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua 
vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador, poderá 
ser utilizada por órgãos e entidades da Administração. 

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

5.4. 	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 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens 
ou lotes do instrumento convocatório. 

S.S. 	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. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

6.1. São Obrigações do Órgão Gerenciador: 

6.1.2. Solicitar empenho dos materiais em momento oportuno e 
conveniente de acordo com as quantidades necessárias; 

6.1.2. Receber e conferir os materiais de acordo com as exigências do 
Edital; 

6.1.3. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após o recebimento 
definitivo do bem e se estiver devidamente instalado, ressalvando os casos 
em que por falta de condições adequadas a contratada fique impossibilitada 
de concluir seus serviços; 

6.1.4. O documento fiscal deverá estar devidamente atestado e instruído 
com as certidões de regularidade fiscal entregues pelo licitante vencedor; 

6.1.5. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos; 
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6.2. São Obrigações do Fornecedor: 

6.2.1. Entregar os materiais do ANEXO, conforme descrição do Item MODO 
DE ENTREGA, do Termo de Referência, ANEXO 1 do Edital; 

6.2.2. Apresentar os materiais licitados novos e embalados adequadamente. 

6.2.3. Apresentar declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, devendo comprovar regularidade fiscal; 

6.2.4. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções 

administrativas. 

6.2.5. Informar na Nota Fiscal, em campo complementar, o número da Ata 
de Registro de Preços, o número da Solicitação de Empenho e da Nota de 
Empenho, o Identificador do processo, o nome do fiscal do contrato, bem 
como a descrição e a marca do material solicitado. 

a) Caso sejam os materiais do ANEXO 1 divididos 
em 02 empenhos, (a serem encaminhados para 
o 10  grau/instância e 20  grau/instância), 
enviar uma nota fiscal respectivamente para 
cada empenho, sob pena de não recebimento 
do material ou o cancelamento da nota fiscal, 
cujos custos estarão à seu encargo. 

6.2.6. Ao receber a Nota de Empenho caso a contratada deseje solicitar 
prazo de prorrogação de entrega ou troca de marca, deverá fazê-lo em até 
10 (dez) dias contados a partir da data do recebimento do referido 
documento, sob pena de indeferimento do pedido ou aplicação de multa. O 
pedido deverá ser formulado apresentando: 

a) As justificativas supervenientes acompanhadas de 
documentos comprobatórios. 

b) Em caso de descontinuidade do material, apresentar 
carta do fabricante informando os motivos; 

c) A informação de manutenção do preço ou a 
readequação financeira; 

d) A informação de manutenção do prazo de garantia ou 

alteração do mesmo; 

e) A informação do prazo de entrega que julga 
necessário na prorrogação, bem como no pedido de troca 

de marca; 

6.2.7. No caso de pedido de troca de marca, suspende-se o prazo de 
entrega do material à contar da data da protocolização do pedido até a 
decisão Presidencial, voltando a fluir até o prazo final da cláusula G do 

Termo de Referência. 
/ 
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6.2.8. Na hipótese de pedido de prorrogação de prazo, caso a solicitação 
não tenha sido apreciada até o prazo final, contados a partir da data do 
recebimento da nota de empenho, fica automaticamente prorrogado o prazo 
por mais 30 dias, contados à partir do prazo final para o envio dos materiais 
objeto do pedido de prorrogação. 

6.2.9. Caso não se apresente os documentos e as informações dispostas nos 
quesitos "a" até "e", nas hipóteses dos itens 6.2.7 e 6.2.8, o pedido poderá 
será indeferido, e, sendo confirmado o indeferimento pelo Ordenador de 
Despesas, a aplicação de penalidade se fará contar do prazo constante na 
cláusula G do Termo de Referência. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO 

7.1. 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. 

7.2. 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). 

7.3. 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. 

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

penalidade. 

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

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

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual 
oportunidade de negociação. 	

/ 
~X~_ 
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7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

7.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

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

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

7.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.7.1, 
7.7.2 e 7.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor. 	 - 

8. PENALIDADES SOBRE A LICITANTE CONTRATADA 

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, 
o licitante/adjudicatário que: 

8.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de 
empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de 
registro de preços; 

8.1.2. apresentar documentação falsa; 

8.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

8.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

8.1.5. não mantiver a proposta; 

8.1.6. cometer fraude fiscal; 

8.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.8. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a 
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto a 
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
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qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 
de lances. 

8.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 
discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

8.2.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; como inexecução 

parcial. 

8.2.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; como inexecução 
parcial. 

8.2.3. Impedimento de licitar e de contratar com o Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 

de até cinco anos; 

8.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a 
sanção de impedimento. 

8.3.1. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 
defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei n0  8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n0  9.784, 

de 1999. 

8.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade, 

8.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

8.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão 
previstas no Termo de Referência. 

9. PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado somente após o aceite definitivo dos 
equipamentos pelo Fiscal do Contrato; 

9.2. Na entrega ou quando os equipamentos forem levados para conferência 
no DMP os mesmos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal de venda. O 
documento fiscal deverá conter as especificações dos objetos entregues, 
contendo a marca e respectivos números de série; 

9.3. Apresentada a Nota Fiscal eletrônica de Venda caberá ao Fiscal do 
Contrato e o DMP atestá-la, nos termos do Item MODO DE ENTREGA, 
encaminhando-a ao para pagamento; 
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9.4. Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

9.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção 
das condições de habilitação pelo Fornecedor não ensejará a retenção de 
pagamento quando houver o atesto da efetiva e regular entrega do objeto, 
mas poderá dar ensejo à rescisão, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 

9.6. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha 
concorrido de alguma forma o Fornecedor, haverá incidência de atualização 
monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, ocorrida entre a data final 
prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização. 

10. FISCALIZAÇÃO 

10.1. Os órgãos signatários fiscalizarão o exato cumprimento das cláusulas 
e condições estabelecidas no presente instrumento. 

10.2. A omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá o Fornecedor 
da integral estabelecidas no presente instrumento. 

10.3. Cada órgão participante ou aderente deverá indicar o fiscal-gestor do 
contrato. 

10.4. Será Gestora da Ata de Registro de Preço para o Tribunal de Justiça, a 
servidora MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS - matricula n.11.627. 

10.5. A fiscalização para os itens ficará a cargo da servidora FRANCIELE 
LEONILDA DELGADO, matricula n° 2775 e como fiscal substituta a 
servidora LOANA LÚCIA NEIVA, matrícula 28433. 

11. CONDIÇÔES GERAIS 

11.1. Esta Ata não obriga o TRIBUNAL DE JUSTIÇA a firmar contratação 
com o FORNECEDOR, podendo ocorrer licitações específicas para os produtos 
registrados, observada a legislação pertinente, sendo assegurada 
preferência de fornecimento ao detentor do registro em igualdade de 
condições. 

11.2. A requisição do material será formalizada pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
mediante emissão de NOTA DE EMPENHO, observadas as disposições 
contidas no edital de Pregão Eletrônico n. 59/2017. 

11.3. O fornecedor registrado fica obrigado a atender os pedidos efetuados 
durante a validade desta Ata. 

11.4. 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, 

/ 
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encontram-se definidos no Termo de Referência, e no Edital do Pregão 
Eletrônico n. 59/2017. 

11.5. 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 n0  8.666/93. 

12. DO FORO 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, para 
dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, renunciando-se 
qualquer outro. 

12.2. 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 assinado pelos contraentes e 
por duas testemunhas. 

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2017. 
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Desembargador RUI - OS RIBEIRO 
Presidente do TRIBU AI DE JUSTIÇA 

CONT ANTE 

Sra. AN ARIA PIRES SELEM 
M 	IA PIRES SELEM - ME 

FORNECEDOR 

Bloco Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/ N - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Tel.: (65) 3617-3747 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

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

e-mail: llcitacao@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

 
Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

Eis. 	 

   

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 94/2017 - CIA. 0133199-48.2017.8.11.0000 

Testemunhas: 

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

RG: JOciG 	ssQOhl 
CPF: 

2 - FRANIELE LEO LDA ELGADO, matricula 	75 - FISCAL DA ARP 

RG: 	 C44 C  
CPF: 

	

	 f 
OoZ9S,'2eS/ - 

3 - LOANA LUCIA NEIVA, matrícula 

RG: gçqç;J 
CPF: Cai 5.09 0215j —&7 

Ir 
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TERMO DE GARANTIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N.59/2017 - CIA. 0045285-43.2017.8.11.0000 

A empresa ANA MARIA PIRES BELEM - ME, CNPJ sob n. 04360651/0001-43 e 
Inscrição Estadual n. 096/3278916, por intermédio de sua representante legal a Sra. 

ANA MARIA PIRES BELEM, brasileira, casada, empresária, portadora da 
Carteira de Identidade n. 3006654564 SSP/RS e do CPF sob n. 675.140.730-00, 
compromete-se a prestar garantia dos bens fornecidos obedecendo os .seguintes padrões 
mínimos: 

1. Entregar os certificados de garantia juntamente com os objetos para os produtos 
que assim o exigirem; 
2. A assistência técnica, quando necessária, far-se-á no local onde estiver instalado o 
equipamento, sendo de responsabilidade do licitante contratado a sua retirada e a 
devolução nos respectivos locais caso haja necessidade do conserto fora do local, correndo 
às suas expensas o transporte. 
3. Informar a retirada do material objeto de assistência técnica ao Fiscal e ao 
Departamento de Material e Patrimônio- DMP. 
4. Durante o prazo de garantia dos materiais, o Fornecedor ou sua Assistência 
Técnica credenciada prestará os serviços de assistência técnica aos equipamentos 
adquiridos, com ajustes, reparos necessários e manutenção corretiva dos respectivos 
equipamentos, cujas despesas correrão por sua conta, conforme os itens e período infra 
descritos: 

ITEM PRAZO DE GARANTIA 

Itens: 5(lãmpada), 7, 12, 13, 14, 
20, 21, 22, 23, 30 e 31 

15, 16, 17, 	18, 19, 3 (TRÊS) MESES 

Itens: 28 e 35 6 (SEIS) MESES 

Itens: 1,2,3,4, 5(aparelho), 6, 9, 
27 e 36 

10, 11,24,25,26, 12 (DOZE) MESES 

Itens 10 e 36 18 (DEZOITO) MESES 

Item: 8 24 (VINTE E QUATRO) MESES 

Item: 30, 32, 33 e 34 Validade recente (10% do total) 

5. O Fornecedor ou sua Assistência Técnica credenciada prestará os serviços de 
assistência técnica aos equipamentos adquiridos, com ajustes, reparos necessários e 
manutenção corretiva dos respectivos equipamentos, cujas despesas correrão por sua 
conta; 
6. Constatada a necessidade de substituição do equipamento defeituoso, o fornecedor 
terá o prazo de 05 (cinco) dias para a retirada. 
7. Após o recolhimento do equipamento ou material defeituoso, providenciar a troca 
no prazo de 15 (quinze) dias. 
8. A contratada fica obrigada - durante o período de garantia e em caso de 
necessidade de substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no 
mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou 
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que, por qualquer outro motivo, o fabricante não mais o produza - a proceder à substituição 
por produtos e/ou componentes tecnologicamente equivalentes ou superiores. 
9. A substituição de um produto/equipamento, nos casos referidos acima, estará 
condicionada a autorização do Presidente do Tribunal de Justiça. 
10. Em caso de danificação estrutural (parede, portas, calçada, etc.) durante a entrega 
de materiais, é de responsabilidade do contratado a integral reparação e limpeza do local 
onde fora entregue. 
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