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Tribunal de de.Jus1iça do Etade Mtd'Grosso 
'Ço9rdenadóriâ;Administrativ'a 

Departámento Adnib$trátivó - Gérência'Sdforial de Licitaçâçt.' 
Trib&nal d)usiça 	 Te1éfone:65)3617"73747 

MÉ4'TÔ cR0SSO 	
' -, 	

e-mailiéitacao@tjnit.jjis.bt  

7 

1 

ATA DEREÇISTROPREÇOS N. 003fl018 —CIA. 0001419-48.2018'.8.11.00O. 

ATA,DEREGISTItO DÇIREÇOS ; 
TRIsúAu:DE'iusnçADoEsTÁDo DE MATÕGRÓSSQ 

ATADE RE(içsTRoiSE PREÇO k 009(2018  - 

* 	* 	* 	 ' 	'**'' 	 - 

'O 	ESTADO • DE- 'MATO GROSSO, ppr -- intérmédio;. do. PODER 
JUDICIÁRSO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA,. CNPJ -n 03535606/00b1-10 com, 
.recursos próprios' (Fbntõ 400), ãq do FUNDO 	'APOIO, ,AO 
JpDICIARXO/FUNÂ)URIS, CNPJ sob o no oi 87283?/0001-93 (Fonte 240)1 
sediado no Palã'do'da JListiça, Centro Polític6 Administrativp, em Cuiaba/MT, CE 
78 ó4'9-92~;1 neste ctato representadq(a 	por seu ,presidente, Exmo 
Désemliã'rgador RUI RAMOS RIBEIRO' , erasiieirb ,Csado, portador da Carteira 
de Identidadé n 8665 4Q SSP/SP a- do ÇPJ sob 6 ii.. 346 327 00-4TdpravanÇe 
denomipao ORGAO 'dERENCIADOR e Ide outro lado à ep1presp OLMI 
INFORMÁTICA LTDA , CNN 00 789 321/0001-'17,INSCRIÇ4ÃO £StADUAL 
1341o49-8, Èhdereçc Avenida Mato Grosso, n 192N,'Bairrd C9ntrp, Juina/MT, 
CEP. 78.'320-000, nsté to reõrentadopelor,tANDRE4f RICARDO 9RIS, 
I»px \eesario, Cartêira de Identida'de '121 07á7-5 Orgâa Expedidor. SJYMTfr CPF 

90,7.910.101,-'04, dofpvank deÁon1inado FORNECEDOR cohsiderando o 
iulgïméqto dó 	Eletrôn,jco rY. '70/2017,4 prS RÉdISTRO OS, PREÇOS, 
RESOLVE registrar bs preços da(s) e9ipesa(s) indièada(s)e qualificada(s) ne%ta 	\ 
ATA',de acordo Cõi4n a tlassificaçâb poi Ia(s)-alcançadq4) e -qats) çiiàntidaç1e(s) 
totida(s), -atenddndo as condiç6s'peevitàs na-dítalysbjeitèndo-s a partes às 

. 	 - DA CLASJFIÇAÇÃO D, EMPRESA DOS 'PRE'ÇO&,, ESPEC6ICAØ'ES 
'E 

 
QUANTITATIVOS 	 -, 

2.1. 	Ernprea'vçncedora: 

'4 

norma éodsfàn[es na Lei 3n° 10/'52Ó/20Q2,'no !Decreto -n.i 7.89272013, e, 
subsidrariamnte, na Lei h 8 666/1993, em confofriidade om as disposi4ões a' 

,seg(jir:  
Á 	 ' 

OBJETO 

1 1 	A preserie Ata tem por objeto Ó registço de preços para a eventUal 
aqisJço de rnMeriáis perrrirtntes, - GPS, REFkIGgRÀDÓR4VERTICAL, ; 
BEBEÔOURO PE COLUNA, çonforme. especifitaçôés contidas ,no Termo de 
Referêr'icia Ji 4/017*'DCP-DMP anexo 1 do4adital dk,Pregão'Elefrô9ico ii 

70/2017, que- e 4parte integrante. desta,, Aa, ,assim como a proposta 
vepçedof, independentemente de transcrição;,' 

1- 	 4, 
/ 

4 

ÉmpFesaY OLMI INFORMÁTICALTÔA.- 1. 	 t 
CN3 00789 321/000147 IJStRIÇÃO ÉS'TA6IJAL 13341049-8 
Endereço Averfid'Mato Grsso, n 92N, $airro Centro 

,-Cidade: Juína/MT 	 CEP: 78320-000 
Télefdne: (66)35661'40 	-MIL, olt4iiel'etrogmàiLJom  
rjdtrie do Repreentantétega: ÁNDRÊYRICARDOiQRIS 
CarteiFade Identidè& 121.Q77-5, 

* 

QrgâcíExpdic2r: S3/MT ' 

co ps. AróriIo de A-j-Jda - Av-Hlstorlador Rubens de Mehdonça, S/N -Praça dás Bandeiras 
tEP.: 7qO496 cuiabá - 	- TtI,: (65) 361?-3747 

r 



a 2 

71  Á' 
Á ' 	 - 	ÁÁÁ4Á 

TfibunaIdè Jús ça-,d Estido eófd(os'Áo 
C ordenadofia Admnistrati11 aÁ 

Departamentodmi Anisti ativo — Gerê 	 1s icia Setorial 	Liçitâ6 
Telefone: (65)3617-3747. 

emafl: licitacaogtjrntjús.br 
Tribpnal de'Jístiça 

MATOrGRbSSO 
Á t 

ATA DE REGIST-R0 PRECOS N. 003/261à CIA. 000I41948.2018.8.11O000 
CPF: 907S10.1Ó1-04. 

• Á , 	Á 

.2 	' 	 / 
2.2. 	O 'reç9 registrado,, as esécificaeá 'doojeto, a quapti'dade,• 

rorneeø,or(es) e as der%ai condiç 	ofetada na(s prtpota(sJ o 

quésçguem: 	 . . 

Á'  

'1 

h 

7 	 Á 	Á  
'cóDes. António de,At-rada -'4v. Hlstora'dórubens de Mndoiça, S/I- Praç 

 

Á 
 

CEP.: 78049926 v Cuiabá - MT -Tel.ç-,(65) 617.3747Á -( 	Á 	•Á/ 	
Á_ÁOÁ. rÁÁ,Á 	), 	Á 

Á, 
Á' 

Á-, 
ÁÁ.ÁÁ 

Á- 

bxfl jpÇçï MÀRCA 
» 	

AtO'R Á 4TÁOYAL" 

•.'NAVEGADORGP5 PARA Á ] 
AUTOMOVEL- XtEMÁ COM' Á  

'1 

EXCLUSIVIDADE 	PARA  
ME/EPP-  
' 	

Té'cnblogia 	GPS1 	pata. ' - •"k.Á. 

utilização 	em 	veículo, - Á-, • : 
jcorh tela cólórida, TOUC-Hy'  

polegadas; 
 

SCRÉN de, no mínimo, 5",, 

Meqóçia'  interna7  de,"no Á Á 
'mínimo'8G13; 

.-'-' 	Iot pata dartã 	meml5ria 

dq?- no 	'mínimo. f6GB 
com capacide de leitura  

¼, 	 • 

acomiínhado 	doi T 

'respectivo 	ca,rtaâ 	de 	16- - • 1 

GB; 

t, 	yitalícios.(sem custo); 
• Maps,'em 3p, e¼ map,as  

i 
Atualização' 	Øe' 	tr4fego 

atuita;  

Á 

01 Orientações
•

UNIDftDE 10 / 'R$ 1.390,'00 R$ 13 900,00 

totaIridpte 	em 1rota ' 	' • 

7 c 
portõgúês;- .f' 

no (nínimo, 5000 cidades  
Cobertura 	no 	j3rasil 	de, '  

, 

mape'adas; 
Acomp'ahhaqo 	de 	cabo 
'pWra 	.carregame,pt  

- automqtivo 	e 	batÁer)a  ( • -Á,' 

recareg4veis 	
'de 	Ipn ' 

Á  Á' , 
Litiçirn;, 	'- 	,, 	 Á Á • Á 

• Splíorte para fixação doa  
" 

Á " 

/equiamehto 	Á 	
mo'  

prábrjsas;'  

- 
gIUVI 	,356OLt', 	TOMTQM' 
tcosop, 	du 	modelo  

Mod(o, refencia 	GARMIN 
 

Á 

4qui,yalente. Á • Á 

Á, >- 	 ',_,
o  

flojninimo/O1 (um ano). • ¼ 
Garantia do fornecedr de,  

Á  

Á  

Á 

Á 

fiEFRIGERADORMERTICAL 
Á 	Á Á 	Á À 

a EXCLUSIVIDADE DE,25% !AR3 
Á ÁMEIEPPÁ. 	

1 	 Á 
' ÁÇ 

-FRQST-FREE r ITEM ÇOM  
ÁÁÁ'ÁJ 

Á  Á, 

03 capacidade mdno mIr1 
Modelo 	. 	doffiéstico, 	com 

ta]J
-' 	 3201- (trezntÔs e 	1nte IçtrosYétho 

 
UNIDADE 57 

C1 Á/ R$ .1.598,00 R, 	91 086,00 

'n-iáxlrno 380Çezentos e-oitenta  
ÁIitr9), 'sendo- Áf capacidade' do  
freezer 	te, 	ho 	,mínimb 	4L 

 

'Á.  

Á' 

4 

À, 

1 

TJ/MT 
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hib'tinaLde Justia 

MATQGIOSSO 
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e- 

1 ATA DE RSISTRO'PRECOS N 003720Ï8 CIA, 0001419-48.20ï8.8.1i.000d 

e 
Éfd'ç1d deAatÕ.Grosso 

lí 
Cqordenadpriadpiinistrtiva 

Gërência Setoriald&Licitaç5o 
;teloflè (65)3617-374v 

1/- 

4-,  
- -'--' 	 - 1 e:?nãil:1icitacaoctirhtiüs.bH 

A 

• 'voltagern 

) 

110/e/ou 	220V, 	(à 
esc6ftier), "Pateleirds' reniovíveis, 
contrçe 	• db 	temperaturas,, 

branca, ,garantia 	oomínimo.01 
(um) ayo..s&o PçocI classe A 	- 

certific'acips 	1NMÇTJRO,ôor  

manual en português.-,  

' 	, 

' 
4.  4 •'- 

,- 	e 
4 . . 	1 

. 

• 

e- 7 'Modelo, 	referênWa 	ZElectrolux . . 
RFE39,iprisiJ1 Facilite FroiFree ' - 	é 

31?L1 	ou 	outro 	modo $ ', Ç 
-equivalente. 

- 

,4oarahtiaqojorneced6r Øe,'no 

- 

- ' 
rhinimo,1(um)ano - - -' 

)4  

BEBEDOURpECOLUNA - ) 
110 	alou 	22WVolts-'- 	COJA-  

- RESERVA 	F1ARA MEIEPFEM 1 

• 
• A 7 	\.. - 

- 
Phra garrafab 4e

, 
 água piiçeral 

de 20 L (vintrlikos), -tipqcoiunL  
- - 	-7 

-' • 'ci5acidadq de 'atmazenatmentq 
no reservatório à parir de422 _ -' 
Liirps(tan4ue) é refrigeraçâ'o à 
partir de3/H(  três ilroppr -- 

 

hora); 	- 	 - 

•.- , 

- 

., 

, Cojnregulagem dç temperatura; ' 
.anee 	 totalrpente 1 

'-, • -- - 

coilfeccionado4- 	em 	chapa 
galvanizada e pintqd 	çom tinta 
empo»a base deep9xl como2 

-r 

r 
(dua's)' 	torneiras 	"de..fácil  

, 

1 

rnân4seio.(água.,veladà 	&- • 4 
- 

- 
- ' Tiaur4l)'"ernr piásticá 	'de 'altá- 'I e- 

ebistêrcih; 	• 	-. 
-4 

Utiliza 	gás 	nao 	ofensiVo 	à  
camadade'ozonio 	1 

• tubulaçõps em cobre' extçrphs e- 
MASTÇR 
FRIO/ 

' 4 

09- b' 
11 
rdervatórib 	étut& 	en '-UNIDADE 120, IC , R$457,99 R$ 54'S58,80 

materiais 100% (cem por cento) ÇOMPRESS - * 
-* hão tóxicos, 	 ) N/* 	\ 1 e- -  - 1 	-OP,, - -, - 

• Funcio(a. 	com 	coriprfrssort  

/ silencioso de altodesem$bnhp e - 
.-• 	,,r4 -4 baixo 	cbnsumd 	tensãq 	110  

-• • -\ 

/ e)oug20 	Volts, 	à-critriodo- ) •' -' 1 
e- 

4 	- 	.• 	-4 
contratante; 	 -- , • 

,,, 
4 	- 

•Mmçnões 	madasi
gabinete: fnínirnadeó00. -altura 'ç_ • 74 $ 

É*ffj 	
((oyeçeMbs 	rfiiIjmevs).  e -" 4 '_  

má)drnadel.0dOrnm 	(um mil '- 

• 

-- - 	milírnetros, largura mírim& dé 
3bOM,m trezenfos mjliniros) e 
p04ma de 350tnm (trezentos ¶.  

ç 

- - 

,} 	cinqüenta 	milímetro), 
$rofundid'àde 	níoin)a/de270'. 
mm: 	(d uíze ^ ntoè 	

1
e 	setenta 

- 
- - 	- 

'milímetros),  e friáxhji 	de 4350 - 
" mm' (trdzentos 	e 	binqueqta ' 

£ 

;miliiefrs) 
, 	abompanhádo"de v(silhame 

'_ 
- 

- 

e- - 

I'_•I 

• , 

- 

-\' 

r 
,) 

jqa?Fafà6 vSo de,-vinte'litros 
'-mahüai técnico em-portugb és, 4» 

-4 

- 	 •• 	
1 	•. 4 

co Des. AQtónlo de Ãrrqda - 4v. vistoriador Rubens de'11endonça7 S/N - Praça das BMdeir 
CE.: fl049-26 - Cuiabá - MT- Tej»65 3617-3747  

r 
1* 

*4- 	- 
1* 

/ 

) 11  

li 

Tri&nIiysfja 'do 
A-. 
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TJ/MT 

js. 	 Tribunal de'iustiça 
MATO GROSSO ' 

tribçYnal de JUstiça doEsfado deMatbGro~so 
Cobrdenadoria AcEministrativa 

vó - qerência Setoriàtde Licitação Depaçtartento Admjnistratj  
1 	Teléfone! 6)3617-3747 

- 	 e-maiIf]icitacao@tjmt.jüs.br  

'ATA DE REGISTRO PRECOSN.00/2018 - CIA. 0001419-48.2018.8.11 
* 

• 

' 

cejtjicado pelo lN?viETflO 

Modelo ret: IBL GFN 2000,,Néw 
tup 	Max, 	Eiectroí'ux' 	TC2OB, 

1 

Emaltec 	gelaqua 	egc35b 	e 
Masterfrib 	Icy 	conipressbr, 	ou 
outro modelo ecjuivalente. 

Grantía mínima de 01 (um) 
ano cio Forhecedor. 

- 

r 
• .- 	 1 

A validade da Ata dê Rgistrô deVreçssrá de J,2 mesS-, a partir 
de súa assinayra, não podéndo-ser-porroada." 	. 

4. REVISÃO ECANCELAMÉNTÕ. 	
4 

4Ç; 	-A Adninisraçã'o 'realizará pesquka de rriercadoflperiodicmente; 
'e,m intePva'los não 1superiores a 180 (centõ.e oitenta)'dips, a fim .de verificar 
avantjoidade dos preços reg istFdos,  neta Ata,., 	 ' 

Os preços registrados podéão ser 'revisto's 'em qeçorrncia'de 
eventual redução dos- preços praticados no mercado ou de fato que eleve o 
çustô 'o objeto reg istrado, cabdndo,tà, Adrniiiistaçâb pipmover, as 
negociações junto ao(s) forn'ecedorçeY.  

• 4,3. , ~Quando o preço registrado toçnár-s 'siíkçíor aoprhçd, pyaticdo 
nã 'mrcado por rfiotivo sup1erveniénte, 	Adriirflstração convocará á(s) )' 
fornecedor(çs) para negociar(ém) a redução dos preços aps valores 

çticados' pelo mercado.  
'1 

' 	 4.4'_ 	à!fornedçdor.que não 8`cetbr,redpzir4eu preço ao valof patiçadb, 
pdlq mercado será liberado,dô compromioasumidá sem aplicação de> 
penalidade. 

1 	
- 

À ordêm de cIssifjcao cloTfornececlores que a,çéitarem 
rduziriéus tpreços apsv'iorésÃe rpçicàdo obseivàÍS a çlassifidção-

t- -/ original.  

-, 	 ;_ /' 	 .-' 	 1 « 	- 
4.5;. 	Quaido d preçode' inercado tornai-se superiór aos preços'  

r,egitracJos e o forncedot' não puØer; cumprir a compropiissoo órgão 
- 	gr&nciadorpçderá:  

liberar 	fornecedor díofflprorhiso asui:qidà; caso a 
comunicação ocorra antes do pdio di fornecimento, e sem 
aplicação da penalidade se confirmda a veraçidade dos motivos e 
tomprovantes-apresentadp; 	

- 	 (- 

4.5.2. 	convocar os demaIS fornébedbres pra assegurar igual 
çportunidade de negociaãô. 

co Des.,Sntóib de ArrLid -.Av.HistoTador Rubens derendonç, S/N rPraça dkBar4lras 
CEP» 78049-926 - cuabá,- MT - Tel:- (65) 3617-3747 	

, / 

3. VALIDÁDEDA ATA 



/ 4 	
/ 	4' 

Tribunal de-Justiça do4Esfadoqe MdGrossô - 	 
Coórdnadofi,aAdministtiva 

Departameno Admjflísfrativoç  Gerência SetOpl de liciaçâo 

	

Tribunal deiustiça 	 ZreIefon (65)3617 3747 	FS 	 

	

r1ATO GROSSO, 	 ,. 	 e maU kcitaao@tjrnflus br4 	  

	

1 	 - 	 1 

Á' 

AT -DE REGISTRO PREÇOS N.-003/O18 - CIA.,00014,19-48.2018.8.11.0000 
-4.S. 	Não hv?ndÓ  êxito,ns negociações, o orgão gerenciador, devera 

oceder aJevo9aão dstaata de-r,eistro de pçpços,adotddos medidas 
?abiveis para qtenção dacontrptção'mais'vantájosa 	ç 

47.. 	O fe,gistrodo fornecedor será canceldotquãpdo: 
( 	 1 	 "1 

	

4.7.1. 	desc,umpriraécondições da atp4 de registro de,pre'ços; 

	

41.2. 	nãb sèt(rr aÇnóa de enipdnhç),.,guj  ipstrurnentp.equ!lenté 
no' p?azb èstaÚplecidopdlaAd,ninstrçàb, sért jústifltáiva acei€el7 

não aceitar rduzir o se'w preço rgistrad 	na hipotes 
desf'se tornai,bperioraqJelespraticaçJos no mercado ou 

	

1?  4 74 	,ofreç sançã6 administrativa cujo ëfeito torne-o prqibido4de 
,celebrar contrato administrativo, alcahçando d orgãogeienciador e 
órgo(s) 3articipantê().,  

4.8. 

	

	O çncelamepto?1e' reistro, nas hippteses previstas nos.itçns 
e 5 7 4rs»tera formalizado per ,despcho 4o;orgão l gprencídor, 

assdgjgado'ó contràditórioe a ampla aefdsa. 
e 

4.9.1 	O cahcç!arnentp do regitrq, de preços-  poderá ôco&çr :p'qr fato 
uparver)iente, decorrente de caso fótyito ou força-  rhaior,_.què.prejudiqpe g 

cumprimento da ata, dd,vidamente doniproyads'e justiuicados ' 	- ( 

4:4. 	porra'zão qêinteíse:Øúblkfo;-ou 

"4.9.2. -' a-péd?oçJ&fotpeéedoç- ' 

1'  

15 DÔPAqA'MENJ0  

.4 	 a, 
S. i; 	O p'agamento cera tealizado  no prazo mat

.  
imo- çle at 30 (trinta) 

.dias contados apartir da dáta f1naJkdo .pdriocW e $dimplenientoa,que  s 
referir, através de ordem bancaria, para çfedito em banco, agencia e con(a 
çorent4 4ndicpdos'pelo contratado.' 

.2. 	Os pagméntQs»de,co;rentés'  d' deas cujos y)aIoé -nàô-- 
ultrari'asseno limíte de qifé trata o inciso ir do art 24 'da Lei 8.666' de 
1993, Jeverão,ser' èfettiados no pra±odç até 5 (cinco)' dias'útêis, çontados 
da data da apesntação'da Nota Fiscal, nos termds doarè '0,  §,30, da Li 
n08.66,6,'cfê1993. 	

tI' 

5.3. 	Õ pagmépt,o, somente'será au[8tizdo .depois de efe,tuao o 
,"atesto" pelç,pérvidor èompéteritnànôtaf(àIaØresritad'a. 

&.4. :' f.Ja 'ent1 
	11  

ek ;y - iuMn'tl -  'os equipamen,tos,,fórem,Jev'ado,para 
con'ferêndí no DMP os mesmps deterão Star acampanhados'da NQta FiscaL 
de vinda. d docunjnto fiscal deveça cdnter,as eslecIfIqções dos objeto' 

\ entrgues, contendo4a marca e rspeetios n\imeros de serie; 
) 	

7 	 Te 
5.5. 	Np caso dd,item' 24 -- BERSIANASL'—.o, pagarneóto \.será éfetudo' - 
somente apos a tntga/inst&ação;os mteriais'e4uiparentos 'no lbcal 

- -, 
	

11 11 	 -. 	 4 	 - 

co des. Antprio,de Arruda - Av. Hitoriador-Rubens de M4endonça s/r Praça datB'andeira 
- 	:1Cp.:70499 	-,cuiabãr MT - Tei.: (653617-3747 	1• 

49 	 4- 

7 
4- 

9' 

1 	 1 

4- 



1, 

/ 

4,  

• - 	 .• 

'Tribun.a de JUs1iça4oEsfado -de t'4afb 4Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Depàítamentõ fministràtivÕ —GerênciaSfrt9rial de Licitação 
Tribuna! de Jtitiça 	 1 	 TeIefóiie (65)36173741 

MATPGRQSSO 	 mau !Icltaca'o@tjmtJus  br 

'AJA DE REGISTROPREÇÇS F4003/2018- ciÀ. o001419-4ai0t8.8.11oobO 

degign'ado,pèlo Fiscal do Contrato, ptrvés de $estadode entrega emitidb 
pelos gestores de Comarca, ressalv'ada a hipótese de entrega Jefinttiva' no 

'Departarénto e Material 	trirnônio;  

5.6. 	Havendo erro na, apyeseriEaçã'ô dá Nota Fiscal ou dos docuinçntos4 
perirténtês à ê,ontratição', ou, ainda, 'circunstândià qú& impeça a Iiqqidaço 
da despea, como, por' exemplo, 'obrigaçãá finncei'ra pendente', decdrrenje 

de4  penàlidacle imposta ou inadirnplê2cia' o pagamento' ficará sobçSado ater  

que a £ontrpada rovJdê'néie 	'rdedidas saneadora.,Nesta hipótese, 6 
prazQ;para paarnento iniciar-sS'após a-cbmrovação d&regLilarizaçâo dá 
situação, não acarretando qüalquer.ôrius para adoritrtantç  

5.1. / Será considerada data do'aame?tØ o'dia.ehj :que  tonstar' como 

• emitida a,drdem bancária para 'paqmènô. 	- 

5a. 	Ar'tes de1cada pagamento  contratada,,  será realizada 9onulta ao 
SICAF para verificar-á manutenção das condiçõesç1e'4,pbilkação exigidasno 

- editl, 

S.P. — 	Constatandoçe, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 
contratada, será providenciada sua advertência, pôr escrito,1  para qúe, no 

\pràzo de, 5 (cinco dias, régularie sua situação ou,-'no' mesmo, prazd, 
'apresenté sua defesa. O ,pr&o poderá ser prqrrogadó urnaVez,-  por iguãl 

péríddo, a critério da* contratante. ' 

5.1& 	Nãó havéndoL reularizaçãd ]pu sendo a defesa 'tonsidetàda, 
improçedente a contrtante'deverá comunicar aos órgãdÉ responáveÍs pela 
fiscalização da regularidade fiscal quante 	inacfimplência da, contratada, 

,bem -como cjuánto "à e*itência4  'de pagamento . "a s& éfdtuãcfo, para que 

sejam, acionados, QS, rneibs p?rtiqeritês  e neçessári6s p,ara4  garantir á 
: recebimento dsusçr&iJto  

• ' 	- 
,-511. 	Pèrsistindo a - irregularicade, a -contratante, deverá adotar as 

,medidas'  'necessrias -à rescisã'o( coritrattia) nos aUtos do processo 

aministrativcorresporldenté 	 a , assegurada a contrad a ampla defesa d 	 o'4 	 4 

5.12. 	,Havendo, a efetiva etecuçâo do objeto, os pagamebtos serão 
realizados normalmênte, ate que e,decida pela rescisão dv contrato, caso a 

contratada nãorëguIarize sudsíaço"junto ao S4LCAF. 	 - 

5 13 	Somente por motivorde economicidade, segurança nadional'ou 
oUtro inteye9e, público de afta rlevâ'ricia, devidamente jdstificp4o, em 

• • 	quàlquer caso, pá ,máxima autoridade, da contrtarite, nãd1spr rescindido 
b-cántrato-em execuçãoçorp a coPtiàtasia inSdimpleht,no SIÇA'F. 

-5.14. 	Quánjo' do pâgèriento, sérá.
E-" 

 efetuiia a,., retenção tributária 

prdi9ta na legildã'o alkável. 	 '4 	 - 
11 	 1 

5.f4'.1. A, CóntrataJa 'regularmente optante pelo Simples Nacional 

nos 	 1 1  tetmos' da tej Complerentar 'n° 423,. de ZOO, no'sdfrqrá- a 
retenção trÇbUtária quantp' aos iMpostos e contribuiç6e, ábran'gido 

•.por.aiele regime. No ,emtanto, o pag9mentq ficará condicionado à 

ca Des. António de Arrudâ -'AV. Histoyiador Rubens:aeP.1e,onç, S/N - Paçi das)ndeirds 
CEP.: 78049926 . Cuiabá,- NT Teh: 

Ti/MT 

'4 

Fis. 

11 

4- 

4- 

1 
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:;. 	TrFlunI aé Justiça 

MAT0 GROSSO 
1  

/ 

¼ 

"*.  

ATADEREGISTRÕ PREÇOS N. 00$12018  
aprsentação de comprovaçãb, porqieio de documento oficial, te que 

- faz jus o 'tratan)enk .tributriojaybreciØo, prv,i$p na-  referid Lei 
Complementár< 	 - -. 

	

1 	 r 	 / 
& 15 	Ocorrendo atrao no pgamento e desde ue par tal 'não tenha 
concorrido de aluma fØma  o Forne'cedor, havèçainàdêncjadff atuaiização 
mocetâria sobré 6 vaI&rdevidç, nela variáção 4oindicd Naciona dËPtéçôs , 
ao Cqnsumidor'Amplo - IPCA/JB, ocorrida'entre a data final- previst para 
6 pagamento é adta de sua efeti\arealizaãÕ 	k 

6; 

 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ; 	
* 

'1 	 - 
-?$.t1 	> Sàmpre

3
j
"
uízodasenalidade previstas.\noTecmode- Reférência,to 

Fornecedor, quando incorrer em inadimplemep.tqcÓhttatual, sujeitar-se-a as" 

seguintes sanções: 	,, 	 • 

ADVERTÊNCIA-: -' 
•, 

2i. '1 1 	AdVertêdia peLo não cumprimento de Clusula Conftatual, 
desde que não interfira no andam?dto,no(ml do erviçoou sua' ç 
conclusão e -hão traa)pçejuízb econôrt'iicos e funtioríak a4  este 

- ¼ 
6.3. 	&1uL-tÂ:' '-" 	 .- / 	• • 	- 

	

- 	- 	 , 
,De 1%. (urp\ por cento) sobre o valor total do\contr

4
ato a 

éa'dà -reinci
-

ncia Øo motivo-  determinpnte'ia 2q 	 jid plicçãoda Øeriaade 

	

» 	 -e - 
• de adêrtêncij 	

t 

De 2% (dois por cento) ao dia ate o limite de 20°/4 (vinte ' 
`p ar cento -sobre o- valor das mertadorias nas casos_ d,& atraso 	'- 

injustif,tado de Me 05 diak nos  prazos  de 	 e 
- 	 -*-  

	

T. N gni-rpnailn objeto licitado; 	•/' 	, 
1- 	 • 

	

montagem,. - 	- 

III  ' 	Na 	 licita'dd 	. 	
"- 

iVI Na prestaçtç dok servidos  de assistênciátécniçà; 

6,:3:: 	be2%(doi's  por çno-a&dia-a€é'o limite máximb de 

' 	stbre ci valor total da obrigação,pendente, nos casos de atrso e/ou 

recàsaiójusUfitada-acinia" e'05  dias nos prazos d& 	-- 
e'' 	 k 

Nai eptrega do objeto licitado'; 
-v 

- 	 ' , 'TLNamontagem) 	4 

- ¼ 
- 'III. jia sybst9iço çI objeb Iicitdo; 	'1 - 

- 4-IV.:Nø4pIs6atão 	sdrvi,çosd 	ssistênd)a tc}Sícà; 

'6 3,3 1 	Apos o( 1° diá de atrs9 ,do prazo' prçvis,td para' 
entrega oó substituição cio objeto lícitado, sep ustific$iva 

-- 
:ëo Des António de Arrdda - Av. I4ItorIadorubens'd MenddMça/ S/N-- Praçildas Bandefras 

¼ CEP.: 7q49-9z* -cc4aSá -J1T - Tel.: (65)3617-3747 

- 	
- 

-4 

'1 

4- 

4 



/ 

A 

Ttunal de.JustíddoEsfado' dê Mato Grdsso 
Coordenaddrja'Ad?ninjstrafiva' 

--- 

Deirtmnto Administrativo - Ge?ênçia Setoriàl de4icitaçâo 
Teifone: (65)3617-3747 

- 	 e-Mit: iitaao@tjmt.jus.b 

TJ/MT 

 

Tribunal de Justiç 
'MATCSRpSSO 
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f 	- 

ATADE REGISTRO PREÇOS N.2 003/2018CCIA.0O01'41948.2018..11,0000' 
• *ac

'ê
ita pela  Administraço, o pbjetosçrá çohsiderado como 

ifexecutado; -. 

6.3:4. Á'be 10,% s'opr o valor, total da obriaçãa pendente nos 
casos de:,  

L en&egaarcL1dosoJjjetoslIdiádos 

- 

Ii. tfl'otagern Parcik1s objetos íjcitadq; 	a 

-III. nã6sdbstituit& d'e' objetóyecqsado -ou co&I Vícios,, 
desde que cdnfigurd inçkecuçâoparcial;,  

,1 	
, 

IV. entrega kde rnateria'l d6rb defeito' de- fbricatão, 
danifltàd,o e/ou incompleto;- 

À 

V. não apresentaãdan teci padadas certidões temestias 
qeregularidade fiscàl-etràbalhista páta a emissão de Nata 
de 	er1h Em 	' ' 	 , " 	 - 

VI outras hipóteses ihexecução pa'rcial do CONTRATO - 

6.3 ~ S. 

ONTRIATO

6.'5. 	De 20/osobçd-o valottotaLdo:tontrato nós casos de: 

	

- 	 -' 1 	 1: recusa in,fustificada ém üiciai- a èntr,ega 'dos' oi tijet5s 
tados; 	 - 	 - 	-Cy - 

-- 

II-. recusa jnjustificada em mootar os-o,bjetos- licitados; 

III 	recusa injus€ fica dá' êm, e4tregar-a totalidade dos 
•' objetos licitaÇl'os;  

outrashipóteses de 'inexecução' total, do- CONTRATO; - 

- 	 1 -- 

6 4 	O contratado estara sujeit9 ainda as séguintes sançÕes 
admihistrativás: 	 ,, 	 • 	 - 

1- DSciaraçã'ó deJ\nidonidade-Parla licitar oü cônt,çptas com a, Adminiraçp o 
Pulica; 

	

- 	- 	 - 	¶ 

II. -Su'sPPnão temporárá -"dè participar de liçitaçôës v, impedimento de 
c&ntratar'corn'o-PoderJudiçiárid;ç, 	-. 	 - 

- 	 1 	 - 

6 5 , 	4 apliéâção das penalidades ser precedjda da concessão; da 
oportunidade de ampla defesa por parteøo contratãntehna formada lei. 

7. OBRIGAÇÔS-DO FORNECEDOI 
1' 

7.1._ 	Enrégar ostrkaterais esØe'cificados np 1 Term4de Referência (Aqexo 
1 do Edital do Pregão' Eletrônico ri, 0/2017), conforme descrição dó. Item 

z-:' MOÕÓ DENTREGA-EPREsJAçÃob6sERvIçô; 

-' 	 7.3. - 	 préentar, 	s 	ia€eriaís 	licitàdç 	rio'o 	e -entalados 

iz 	apeqüadarnente. 

1:4. 	Àpres'entar detlaraçãode içÇoneÍJde-para licitar ou cõntratár-com a. 
Administração pábliça', devendo bomptovaç regulúidáde fisql; 

cDes.Ãrítónio àeArruda - MC HitorIador Rubens deMendça S/N,- rèça da Ên41r as 

	

CEP.: 78049-926 Çuiab -;,MT 	(65) 317-3747 -! 

1, 

1. 	1 

r 
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TribUnaI de Justiçè do Esfado dq Mafo  Qrosso 	 
'Cdordéhdoria Administrativa 

'épartamntó Adrninistritivo.—'e4ên'cia Se6rial llei,icitação 
'Telefon&(65)3617-3747 

e-mail: licitacao@tjmt.jus.br  

/ 

ATA DEGZSTtOPREÇOS N. 003/2018 — CIA. oopi419:48.2o18,8.1:1pqo o 
-' 	£ 	7 5 	Cqmprir os' prpzos de entrega, bb pena de apIicpço' de sanØes 

aditinisfratLvas.'  

- 7.6, 	Informar na Nota Fiscal, em campo complementar, o numero da! 
Ata de Registro de Preços, bnumero da SoIicitação de Empenho e da Rota de" 1 1 

Empenho, o Identificador 'do proceso, à nome do fiscal do contra,t6, berp,-.  
como-a d4,[çriçãoe a'narca'do máteríaIoIicitacfo. 	

A 

,a) 	CãSQ sejam gs m'at&raisdp anexo \ I divididos emP 
etnpenho, a serem enviados para o 10grau/jnstânciâ  e,20  

grau/instância,* ênviár:'um nota fScal- resectitaménte 
pard cada. -empenho,,o& pnã de- não, retebir1edto'  do' 
matefialau p cancêlamento da n9ta fiscal,, cUjos custós 
Starão à sçuenca-g.  

7.7. 	Ao receber a Nota dd Empenho caso 	ontratada deeje'solicftar>' 
prazde prqrrogaçâo de entrega ou tçoca de rfarca, devefa fàzê-lo em:até 

"lo 4dez) dias contados a partir da data do recçb;nento do refendo,,, 
dodurflenço, sob pena de indeferimento do pedtdobu'ap!icaçâo de multa O 
pêdiqo devqirfofxndla8o apresntando: t 	 1, 	 -" 

a 	Às justificativas supervenintes acomj'anhadas de 
6c9ne-----------L!cLk,:__ 	 -' 

b.. 	Emcasp de-çléscontinüidadedo material, ?a'rflenfar 
carta do fabdcante inforrnancto os motivos, 	 - 	- 

A informaço' de man,utenção do preço ou,  a 
eadéquçâ,o"f(1nanceifa; 	.. 

»ïnformaçãd demanutgnão do Srázq de Darintià 'Ou,  

,alteração do.'çiiSmo; 

1 

4' 

) 	 " 	, 
e. 	A- in'forrnação ,do: prazo' de' entrega:  qúe julg 
necessario na prorrogação, bem çÕmo ho pedidrde troca 

• ,de,rnarca;-  
r1, 

" No' cago de jiédido de trocá de'm'qrcap susPendere. 
- o prazo.,  ,de 'entrega' dp çnateFial. a contar da data da 

protocolizaçãô dó' pe'41d6  até a ;deciÍo 'Presldênciaj, 
voltandp,.a fluir até 'o pazd' final da claisula G 	 — 

/ 

/ 7 8 	Caso não e apresente ds documentos e resptsta os4 quesitos\"a' 	" 
até "e", k'j3ddid'o'ta!pbém"poderá sdiinqefe,,rjd. 	 •- 

1 	 ÇDeclar'ar, n& ,rpomenfo da, clebraão dó, dntr'ato,que esti 
pIenaçpente h,pbilitada a assunçãt dos encargos 'contratuais ,eassumir 'o 
compromisso de manteç, durantç tpda a'eç.ëeução do contrato, todas as 	' - 
ç6ndTções-1&habj»taç$o çdeAualtficao eigidas do áeaii; 

7 10 	Para o Lote IÍi'tem -O2- ÇA$E deverao areratant apresent 
docçinj,entação apta a "com'rovar que a ibnadeura  ut!lizada 
fabricaçãqutestesbéns4 oundiMe3dnte  ustentável. Y 

1 	
1 

íQnip Øê Arruda- Av.Historla'dor Rubens de 	dori4 /N -çaa das BideIrks 
78O49926 -cuiabá; MT -.Tei.Ç 5 3617-3747 
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ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 003f201 - CtADOO144948.2Oq.841.00OO 

8. OSIIGAÇÕESDOÓ9O GERÉNCIADOR 

	

'4 81. 	Solicitar empenho dos hiatéràis qm pomeqto optqho e 

convelhier)te de ácordo .çdm  as quantidàdesedessrps 

	

¼8.2. 	Receber e, qônerir,  os materiais de acordo com as'exigêrkias do 

Edital; 	
, 	 2 

	

8.3. 	*feLuar,  o pagamento em afg ip (trnta) dia--após, o. cecebirpsnto 
definitivo do bém 'e se estiver devidament,ipstalado rçssalvando os casos-
em jue pdr ÍalEa de, cpndições dequadas a contratada fiqúe 1im5ossbLlitada. 

- 'de±oiicluir sOus sêrviçbs; 	1 	
c- 	• 

	

8.4. 	o d'ócumntofiscSldëvrá esar2çtevída7n,çnte atestado e instruído 
coms tertidões de regularidade ficalntregues pelo liçipnte vnced•or; 

1 

	

8.5. 
	È)isponibilizar local pára rcebim nto ë guarda dos proØutos; 

/ 
1 

9.:pRAzapE-EkEcu4o: 

	

.1. 	A entrega doà fpateriais. 'dev&á ocorrer no Drazp de
1 
átér30 

(Mnta) dias aiósb reçebinientQ da Nota'dEhipenho; 

	

9.21, 	rara o.itepi 2 -CORTINAS1PERSIANAS segueinfrao cronggçama 

qeexecdçSo: 

PRQVIDÊNCIA RESPONSNJEJ. PRA2O 

IndIcação dos'locaís dé -Fiscal 
instaiaçãõ 	$ 

1 

/ TMT 

- •. 
& 

Medição dos locais indicados 

pelo fiscal,  

Contftada 
$ 
10 (dez) dzs 

AprovaoAas medidas 
apresentadas 

'Fiscal 

- - 

Solicitaãà deEqïpenho Fiscal 
L 
	••- 

Confedçãã1e instalação n6É 
locas indicados 

- 	 - 

contratada, . 

-•,- 

i 
9 (triôt)dias, contados 

dó recebirfntQ da Nota 

deËreno 
2. 

L 	 - 	 - 	
* 	> 	 1 	• 

lõ.PRES.TAÇÃOjDO,SÊàVIÇO: 	 / 
3 

Os materiais de"ëçãØ ser entrgue ríot  Departarbento dp Material e 

Patrimônio, situado no Almoxarifado do DMP - Avenida Fernando Correa da 
Costa, n 16960, Bairro São JQSe CEP78.08O-535, no periçdo das 2h as 12hs 

cotes. António de Arruda Av. 4llstoriadór'Rübens de Mendonça, ShN - Praça das 'Baçdelras 
EP.: 78d49-926"- Cuiabá -,F4r—TeI.: (65) 3617-3747 

1. 

1 

'1 

'4 

-I 

1 

1! 
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1 1 Ui-Eis________ 

À 	 é 7 	 é' 
'4 	 .4 

7 	 4 

• Tdbur)aI de i4stia do EstadeMbto&rosso 
Cobrdenaddria Admitiistrativ - 

\ Depaflm áento Administrativo— GeêhciaSetorial de Licitaçâo. 
Tri'bunal de Justiça 	 e' 	Telefone: (65)3617-3747 

k1T0:qRossç 	Zi 	 errhail: iícaotJhitjus.br  

e- 

/ 

a- 

.1/ 

ATA9EREGXSTRO PREÇoS,N. p03/i018-,cIA, 000ljl9-'48.2o18.8.i;.0000 3 

/ 	e. Ls '14'as'18h1O agenciamento devera ser feitb cdm o Fiscal dà contrato 
cuja presença )É, indispensável, sobpénçi de não receimento dos matetiis, 

/ 	 t 	7 
7 	 - 

19.2  ara o item 2 r-/PRSIANA$ •— e 	
1'

. fornecedor devera observár o 
dronograma de medição e dntrçga, â ser efetuada jias Çoma,cas existentes' 
no Estad'7o db Mato Grossb, conforme tabel de locais e dis1.tâncias do ANEXO 

10.3. 	Para o lot Ç cso.eja &oIidtad 	CASE-  item 4— t74d?nêcSor' 
dë'QdráapreSenar'o materi1 mQntadó com »a,régtjade 'ne(giá e-conectores .. 
solicil:adds', pra & respeçtiv& teste corï".a afixação 	 de' som, 'Ijó 
endeçeço apresTèÁtaaQpacláu'sqIa'U.Ï; 	 é' 	 . 

.A' entrega' prÕvisóia  será pa& &ito' 	eríficaço 'de"  
é 

	

	conformiçiade do produto, e nos caso de ,estarem daiificados ou com "a,  

emba)agem violada, o ficaI do contrato podera suspender o rebimeno e - 
- / déoíveros jrod'utos dèJriediaô. 	" 	 .. 
' 	10.5. 	-dj litante vei*or devera' arésenta?' Nota Fisqal ttétr'6nica - 

DA1'JÊE (dd' acorda' coni- JegiIação '-INSS EA±4M1- ; e £ devrá estar  
acómpàhda' -Idas Certidões dê FGIS, 	ç Certidões Negativas de 

e u Débitos; Fedral EtaduaI, MunicipaL e4 junto a JustiçaTraba(hista, der(tro do 
prãzo.de  validade, onde serãÕcohfèrid'o- e recéliid$; 

16 6 	' O»  -documento fiscal deverá. obrigatoriamente cobter as 
especificações-cios objetos e)itrç'gus constando a mrca'de cada umaei e 
respectivos números de sençs Em campo complementar na No,ta Fisçal 
derá 'sér rnformad6-..x3 nún-íero e' Nota de, Empenho, código/Nome do 
Banco, Código da  çAgêncu, Conta Corrente para depsito do 
paganento em nome (a contratada e nome do Fiscal do Contrat 

fO 7 	Caso ejahi 'os materiais do anexo 1 divididos m Ó2rn$enhos ' 
serem enviados para o iq grau/ihstncia 	20' grau/instância)  enViár, uma 
nota fiscal rspe&iamente para-  êadá'  .çmPénho,'  sob pèa de. nãÓ 
recebimento do materiar ou o 'cancelameto da nota fiscal, cufbs  custos 
-estarôao;enc'âd dofornecedor; 

Em caso de midánçá de endereço,  de entrega/serí informado 
ahtecipadaiiie'nte junto ao, empenho püo ato Ido aepdanntd da,  entrega 

os materiais  

10 9 ' Não transferir Øara outrem/ no"4'todo 0a em parte, Q  tsérvços 
co'ntrafados sem previa e expressa prjuênc(a do Contratante 	 r 1 

4' 	ç 
110. 1h., O-tranporte-, custo álieptaçao eest,adia 90-  materiais doaneoI 
sertão dusteado§ pela Contratada;  

1O4  1L' Os'erviçqs .,de manutenção ,r-ealizadd nqs Q (dois) últimos meses,  
do prazo de garantia tGtai, erão'prazQ  '90 '(noventa dias)"dé g'ararjtia dos 

,eçiçospr,çsfadás;- 

Des. Attónlo de'Arçu'da.q Av. ilisSrlador RdbepsdMend6q4, ítl- Pçaç das' andeira 
ÇER.: 78049-92fr- Cuiabá — MT Tel.: (65) 3,17-3747t / 

11 

-t 

4.- 

/ 
7'- 
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Tribúndi dê' JUstiça o 'Es'tado 'de ?Aato G?oso 
iCoordenadoria AdmInistrativa 

Departamento Adi%iinistiativo - Gerêriçfa Setorial dê Licitação 
Telefone: (65)3617-3747 

- e-ma!2 licitacào@tjmf.ju,,s.br 

AtA-DE REGISTRO PREÇOS N. 003/20Ï8- dA. 0014I9-48.2018;8.1110000 	' 
10.'i2.'Em caso de subsgtugão de materia(s, os mesmos t9râo o prazo de 
garqntia renovada inte2ralmente, 	dontar da data dantrega e instalação 
dos,mepmo; 	 4/ 

1LM0D0 DE RIMENTQlÁCEITE: 
- 

Qs materiais' serão, avaliados com. o escopo de verificar' sua 
)' 

	

	
onformidade quàntã à quJidade descrita jno,  presente,_Tçrmo d&eferêrÇda, 

r'eryado>a91 Fiscal,  dq.6trato rejeita r,'notodà oU em parte, a entregà dos" 
bens,' caso seja verificado alguMa deson@rmuade técnica ,6u documental 

-(nota fiscal pr'eenchida em ,dea,corqo com o Edital e 	a de Registro de 
Preços). 	 1 

1 	 1 
4.2 1. 	Quq

4
ndo, 'do. recebimento rovisóiio, dos mátdriais e(uperíhados, 7e 

pós's devidas verificações £' equipe dp De'parbmntp de Material-'e 
Patrimônio ,e/,ou fiscal do contrato, cpntatar que o(s) têm(s) não 

• 'atende(m) . ás exigências dp Edital, -' cohtratada" será MbTIFICADAara + 
realizar a retirada rio 6prazo maxiMo de 48 hots ou a 'depender da 
'quantidade 	ser ehtregué, p54  rhtqriais nem -s'erão recebidos. Após esé, 
prazo, o Tribunal de justiça- nãose responsabilizara pela guSrda é qUaisquêr 
outros encargos'prdveniente§ de casos fortuio ou foYça maio'r. 

1,1.31. 	Os materiais serãorecebios, conforme os artigos 7»a  7,6, dá Lei n. 
S.66/93,'da1seguint&for,maf - 	 - 	-- 

- 
.PRÔVISO RIAM ENTE;  no ato da rtrega do bbjeto, para efeifo de 
' posterot verifiàaço da conformidade do produtQltorm as especificações 

- 	Contantes Çlp'T'eçmq de Refetntipç 	 - - 

• DEIINITIVAMENTE após a verificação Øa quanti'dds pxigida -neste 
'Termo de Referência, ëm até 05'(cino) dis úteis -após o çecebirríento 
provisório (ptazQ •este»sé ,o material estiver *em cqhformdade com o 

- Edital, 'pod&do. ser maior adepehde'r''dã quaritídade 'dos materiais a' 
1 

	

	'serem 'entrégues ou necqssidade, auxílio- té,çnico 4  rhediante,-íte'sto na 
'nota 'fiscal, ,após 'cõmprovhda à adequação: aos, terrhbs, conffatdais'-e 
desde dlue, n6se yefifiquem defeitos ouimperféições. 

í1.4. 	A entrega de materiais com- Nota Fiscal de valor apma de R$ 
80 000,00 (oitenta mil 6reais), -,deverá ser recebidos pelo Fiscal e 

, acompanhado pela comissão Permanente de Recebimento de, Material, 
• de'signadá pelas' Porta'rias n."458/2013C.ÃQM e457/201-C.DM atestandô 
- a Nota Fiscal em conjunto èorn•o ÉLscal do'Qpnt4to. 

7 	'/ 

'12.CONDIÇOES, DE GARANTI-A E/OU ASSISTENCIA TECNIC4 bo OBJETO 

12.1. 	É,ntregar os'certificadode' garantia juritamnte 	os bbjetos 
iara,os-prodútog que assim oexigirem; 	' 	 •• 	, 

-' 

co Des. AntóMo de Arruda -v. lltor.iadbrFLib'ens deflepdonç9,'s/N - Praça das Bandeiras 
-' CÇP.78049-926 - Cuiabá'-, MI - Tel.: (65)3617-374? 

• ' 	' 	" 

- '% 	•1 	 ', 

1. '  

v 

1 

1 



 

'7 

1 
.4 

tribQhàIddJus1p dp Esta'd&d à M"qtoGroso 
cooçdenadoria Administrativa 

bpartamen'to Ádministrativo -qer'ncia 5~&torià1 de LÏitação," 
7 	 'Teiéfone: (Ç5)3617-3747 

''e-mail: Ucltâcao@timt.Jus.br  

 

4- 

 

 

TJ/MT 

 

 

4, 	
'4 .4 

'Tribunal de Justiçá 
MATO GROSSp 

Eis. 

  

   

AJÂ.,bE REGIST 	
n 

IO'PFEÇÓS N:ob3pop'r ÕA.bool, 	 S 41?-48.2018 .119oÕÕ 
12 2 	A.assistência ,tecnica, quando ecessari; far-se-á no local onde 

etiver instado o iéqylpament9, sendo,' end de 'responsabilidade do licit'ante 

contratado ãsúa retirada 'e á 	vlução nos -rSpédi'os lôti a,sq1iaja 
«necessidadejdo conserto fora do local, ,cprend5 M suas éxpersas, o 

/4 	
l 	 ?4 	

4 

12.3. 	IMo&ar a retirada Øq matefial sbJetode ,assistencia tecnicaeao' 
Fiscal piad D'eparta àto'dê Material e:Patrimôni&;'MP. 	" 

13.Óúrante 7o prazo cJ4e garaptia' dpsrrat&iai, es&abçlecida 4ehi0 (sei) 
meses para o lote I,'item 2, e lote EI, item 3,fle 01 (uni) ano jíaraps 
•tens 1, 3-'9i 10, ii 12, bem como para o lote I itens ir 3 è,4, e 
Lote i; item 1, de 02 (dois) aflos'para os itens 5,6, 7,,Q, bem como 
do item, 2 do q IOte.-; de, 05 (cinco) anos pai-a o item 04 do.lote'fl,' 
confqrme discriminação doS n ites e lotes doANEXO 1 - o .o?neçedbr oi.t 
suà Assistncia4, Técnica credenciada prçstara os serviçds' de assistênti'a 
técpiça os qtiiarnentos 'adquiridos, cóm ájutes reiarps nêc'esSários e 
niânutenço corretivã tios respectivos equipamen, cujas despesas 
correrâó pof sua conta,  

13,1. 	Cànstáada a ecessilaàs de s,ubst.ftUição dó eqtlpa'i'nento 
defêituoso, o f9rnëcedÕl tèra o praza de 05 (cinco'),Øia para,a retirada " 

13.2. 	Após--o'  recolhimento do quipa(mênt& ou material defeituoso, 
providenciara troca no pçazo de iS (quinze) dias 	 - 

l33' 	A'contratada, fica obrigada- dUante 	erído'd'Ó'aranPa e 
caso de necessidade de substituição de p' rodutos e/ou cor,ponentes que n'ão, 
,mais dtan rio mercado, ou, que estejam- fora de linha dqfabricaiâo-m 
razão de è,,õluçãó tcnoló'gicá 'ou que, pbr- qualqüér outro tmotiG4o, 'b 

fabrica'nte r(ã mais 'o produza - a procçder a substituição por produtos e/ou 
tomponents tçnolbgfcam'ente'equivalentes ousype,riores. 	 4 

134 ' A substituiçSo de um produto/equipamento, nos casos ràÇekdos 

ácima, estará .condicionadar 'a 'autórizção do Pesidene do Tribunal de 
justiça. 	

1
.

' 	
k' 	 '. 	

'4 
r 

4- 	 .4 	 4, 	
•1 	'' 	 A' 

/ 
13.5.. 	Err caso' de danificação estrúturafr (parede, portas, çalçada,, etc)' 

' 1dürante a entréga de'-materipis, '4 -de 'r.esponsabilidóde, dó contratá4 	. 

,integral reparaçao é limpeza do local onde forà'entregue, 
'0 

14.CONDÍÇÓES GERAIS  

14.1. 	,As condições gerais do fornecimento, tais ,coro os prazos para- 
ent?g,a e recebimento o objeto, s obriga5&es da Administração e íio , 

fornecedbr7' reistrado, penalidades e demais ,condições d'o ajuste, 
en'contrarp-se dèffnidost'o,T&'nio de Referênda, ANE(OAO EDITAL. 

I4.2. 	É'etlado e'fetuar acrécFmo nos" os 	nesta ata de 
- 	 .4 	 '7 	 -- 

registro de preços
,,

, 'inclusiver6acrescimo detque ràta o § 1° do art 65 da 
:Leh{08666/» 	 À 

'A 	 . 

co Des. A;tóoe Arrud -vt Histoçi o(Ribns de Mendonça7 s/N - praça dâs BandeIra 

- - 
,,, 	 ,cEP.:7eop9-9267 Cplabá -'MT,- Tei:'(65) 3617-3747 

1) 

4 

a 

e 4' 

/ 
.1 

A. 

'4. 

é .4 



Tibunal de Justiça 
MATO c3RO$SO 
1 

J 

Tribundi de Justia do, 
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DeiartabientoAdmini'stratiyo 

é" 

Estadotf M~ifo.Grossb 
• Coordetadoria Administrátiva 
-'Gerência Setorial ,ae Lic'itaço 

- 	 Telefone: (65)3617-3747 

'email:)icitacao@tjmt.jus±r 

,q 	 ,1 
1• 

, 	 / 

ATA,DE REGISTRO PREÇOS N. 009/2018 --CIA. 0,0014;9-48.2Õ18.g.1i.0000 
14.3. 	A ata Øé reali'za'çãq, da' sessãõ úbIica do pregão, contendo a- 
reia 	dos, liçitaptçs que aceitrpm cotr os bens Ou sêrvlços-tdm preços 
iguais, ao do licitante veácedor do certa'me, sera anexada p esta Ata de 
Registrá de' Preços, nos termoq do art., 11,46 do, Decre'fo n,, 7.892,, d 
2014.  

14.4. 	As 'correspondências 'expedidas pelas partes sirtatárs deverão 
, 

mencionar 'o núrrero -des€ instruménto e o assunto específico, 'da 
k 	

1,

& - 
icor/êspon'dênci: 	 . 	 - f 

14.5. 	e 	corfiuiicações, feitas  ao' órgão. gerénciador devefão ser, 
enàéreçadas, ao TRIBUNAL DE' JÚ$TJ,ÇA: DO- EST*ÔÕ DE 'MATÓ"GRdSSQ - 

-qEPARTAMENT,Q ADMINISTRATIVO-DIVISÃO DE COMPRAS T ANEXO 
' ADMINISTRATIVO DESEMBARGADOR ANTÓNIO DE AkUDA' -) 'AV. 
' HISTÕRIADORftyBENS DE4 MNDONÇA, S/N - CUIABÁ - MT : CEP 78 049- 

b Í6 
1 

1, 

14,6. ,r,Everituais mudanças dev endereço dó órgãp aderent9 .ou dos 
fo?neçedoresØeveeão, ser tomÚ?iipdas p'oflscrito' ào órgão gerencia'dor. 

;14;7. 	Tbdó instrumento Øe procçi,raçãd deverá ,cbnta'r fJ?ma reconhecida 
4o h,nd"ante, nos termos do artigo E54, parag'rafo 20, 10 Código Civil 
Brasileiro.  

1.8. 	,'O f'orn'etedor obriga-se a 'manter Qtn coripatibilidde com as 
obriatões por elé' a%urnid 

 1 '1a2 com toda& ás condições de hàb'ilitção e 
qytallfçcação exigidas' na licitação 'e 	cumprir fielmente as Clausujas ora 
avepçpdá, bem como com 'as normas -previsfas na' Lei n1 8:666/93 e 
legilaçÕ complemçrftar, durante , .vigncia"de&ta 'Ata 'de' Registro de 
Préços. 	1 

; 	14.9., 'Os casos omissos que n ultrapassem, compeScia do Fiscól d 
ARP serão yesólvidos' em reuniõés formais' reSli,zádps entr& o 'Fiscal,, o 
'Fèrçcedor'u'setV'procu@çIor e a queí-n ipér'4ssar, lavrando-se o final da 
reunião atà'circ'unstanciada asihadapor todos os 'presntes'què;deverser' 
J'unt'ada p6 autos e épcam)nlpda'párà ciência aq'orJe,naapr debejiesas.' 

15.pA;PIJBLIc2AÇÀ0 
 

' ( 	 , - 	 •1 

- 111. 	O Extrato 4esta'A'a será publjcad'd' no Diário OficiaLd,& Estado dë, - 
Mato Grosso,cqnforrfe dispostó nó jarfio 61, arágrafo' único', da ',Lei n. 
S.666/193 e ivulgadS-no site do'TJMT. 

16DOF0R0 	 1 
' 

'16.Ï. 	'fica eleito o F'oro,da Cornatca de Cuiabá, ,Esta,do-de Mato Grosso, 
'para dirimrr 'quaisquer, -controvérsias ,o'rÇunds• dste ihstrufrierftp, 
renunciandose qualquer outro. 

 

E. asidi, pará firmeza validpde do pactuadç» pçesËe Ale'Rêistr.Q1e 
Preço dé Contráto foi lavradcf, m'2 (dua) '?ias de igual teor, que, dËpàk 

- 	- 	 1 

- 	
- 

cb,Des. Ant4nio de ArNda — Av-Historiador Rubens deP1éndoiça, S/N '- Príça a's Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuia&— MT — 7e1.': (65) 3617-3743 

7 
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Departamento'AdmipLstatJvq — Gerência Se;oriai de Licutaão 

,- Tribupaladeiufiçàa ;a;. 	
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e;nàii: hcitatao@tfmt.jus.br  

ATA DE RÉGZSTRÓPRÊÇOS'k. 003/2618 çIk000r4ra48.2018.8a.00do 
9 Em caso ddanificaçâoéstruturai (parede, portas, clçad etc) duinte'a 

' entrega de Fnateiais, e de responsab,ilidade' dcV,contratado a (ntegrl 
1 repaflço e1 i'mpeza  do local onde fora'entregue 	 'a' 	 a 

a, 

a - 	- 	C, aia,, lode janiro de2O18 

.'/ 

4 - 

ÀMAT®-EROSSO7  a a 	l  
a, 

a' 

e 

ICARDO 'IÔRIS 
RMÁTItKLtDA., 	- 
SCRIÇÃO ESTADUAL' 1334104§8 

e 

"a 

a- 

a' 

" 
ia vtarnffl unintst E-REGISTflI. Dt-1U11tLfl41 ,a.-tstado d --'-Grosso 

udIcI 	- - 
kode -tss&Pe 

12 	.rÉlidaCOsa 	a.'a. OflcÉC 

a,. 

Reconheço por verdadeira a(Sxlrrna de: AN 
l0IlST-enflb: 106599 

'a- 

1,> 

1 
-a: 

/45 

542/ 	elo 

J8demar.çode 2OlS j / 
Mano Ne Costa 

cod lnal@hotnlzll.COm  
— 

a' 

a' 	a  

- 

coDes Antonio de A»Uda 	k1lstorlador-Rubns'de r-lendonça S/N Praçà das Bandelrs 
Ia 	'CEf'.:7O4,-92Q - Çuiá' —  MT_.TeE.:Ç5)35j7t3747 	, 
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4- 

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 003Y2018,- CIA. 0001419-48.201à.81.0000 	 - 

TERMO ÕE:GARANTIA 
1. 	

PREGÃO ELETRÔNICO It. 76/2017 - c4 9954759..201t.8.11.O0OO 
4 	1 

A 1emprea ÓLMI INFÓRMÁtICA ÇTÁ., CNPJ: 00.78 -.321/0001-17 

INCRIÇÃO ESTADUAL; ,  13341049r8, por -interméçlio de seu, representante lêgàj 

õ Sr. ANDREY RICÁRdOCgIS, Carteira de Identidade: 121.0787-5 S3/MT e 
CPF 90S1d.101-04, compÊomete-se a prétaç garantia dos serviços p(éstdos' 
e dos bens 'frnedkos, -conforme abáixo e'specificad'o, stn prejuí2o das 

obrigações legáisprevistás na Lel Ia. 8078/1990: 	 1< 
4' 	1 	 -. 	 •_ 	 - 

COIDIÇÔES ÓE GARANTIA E-/OU ASSISTÊN±A TÉCNICA DO OB]ETÕ 
, 	 3 

i. E,hfregar os certificados de garantia judtamehle cot  os, objetos- Ø'ara o 	-r  

prodúfqs que assim o exigirem; 

2. Á pssistência 'técoica quanIo'necessária, far-sé1á no local onde estiver 
isfalado- o eqüipaáiento, sendo4e:rponsabiIidade -do licitante contratado- 
agua rqtiradaé adeolução nos restiÇos locáis cao--h 	n' ajaecessidadedo 

conserto fora do loca l, çorrenqo as suas expensas o transportêl-

3.Infoçmaí-'a retirada ;do )Lnatei'al  objeto,  de asisténciq técniça ao' Fiscal e 
A' 

ao Départamenjto de Material'e Patriinônio - DMR. 	- 
• 1' 

4. Eiurapte'o 'prazo de gacantia dos materiai, estábeIcia em O (seis) 
mëses para o lote Citem 2, eotetitem3, dei3OJ(umyandjiaa os 
iteflsi, 3,7,8 e-9,Jóej, itens'i, 3 e:4','ê  Leite 11, itens  e 2; de 02 
(dois)anos para o-item 2,4 es, de ede'0 (cinco) anos para, ot?te 
,II item 04 - o ffornscçidr ou;süà Assistência Técn(cà&edenciad'a prét&-á 

os sen/iço de assistência técnica aos- ediament6s adiiridbs; com 
ajustes, reparos ,pecessarios e manutentão. Srretiv4 dos respectivos 
-equipdmenJos,cuja,s despesas borcerão poli-  sua cdtita; 

' S. Constatada a ncessídadede Ubstitiíiô, do eqjipar4énto defeituoso,  o 	 • 
fornecedor terá o prazo-de 05-(çihco)dias,par'a a retirada. 

- 	6. Apos o recolhime'no do. eqpiqamnfo ou material defe!tuqso, 
proVideàciar a troca .rio prazo 4e is (quinze) dias. 

-/ e 
7. A contratada fica obrjgada - Øurantê o pçríodbde4garantia e em -cas&de 
necessidade 6e substituição ide poduos e/ou coniJonertes que não ma'is. 
'existari, no mercado,, 09ue estejam for,a de linÇia de fabricação em razão 
de evoluçá tetnológiç'à ou que, por4ualqu&  ofltromotivo, o fabricante hão 
mais o produza - a proceder a substituição por pródutos e/ou componentes 
tecnologicamente-équivalentps ou superiores, 

A 	 - 	 1 

8 A substituição dê Um produto/equipamento, nos casos referidos a&kfn 
estarátondièionadâia' ai4torização dó Presidehte do T?inaÊd&Justiça. 

cope. An;óïiió de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N Praça das Bandeirs 
CEP:: 78049-926 --cuiaá - MT Te[.': (65)'3617-3747 

/ 

1 	' 	'- 



Trib(inpíde Justiçat 

MATO GROSSO 

/ 

-12 -x 
1' 	°- 

TrbunpI de, ,,jus'uid dp .Esta10 dp Mato 'GrØsso 
h 	 oCoordèriaúoHa Adminlstr'ãiivá 

'Departamento'Admjniftfatiyo — t3etênciá Setoiia,Idé jJéitaçq' 
• , 	-. 	Telefone; (65)6i7-3747 

- 	 °e-mail: Iicitàcáô@tjmt.juC.b?  

-è 

7,  

ATADE REGISTRO PREÇOS$. 00372018L 

lido e -achdo eni tdefn, vi 
. testernqnha. 1 

CIA.0001419I8.20184.r1000 7 

âsiniio_r00s,ícontçaente e ?poí dJS 

'-Á  

-'Á 

DOMARTINSTE 

1 -e 
-7 -'Á 4 

,1 

Co De's Antonio-de,Ãrruda -tAv Historiador Rubens de Mendonçk,S/Nra'Vdas"Bnpe1tas° 
,c€P.:78049-926 - Cuiabá,  MJ- Tel.; 653617-374k•- 	

Â 	- 

Á- 

4 

6 
1' 

OL 
'7 

• O/ 
'7 

/ 	-?--< 

-o- 
4° 

'Testemunhas:, 
t

-. ,- 	,4' 
-- -4 

'-Á  

ÁLEItÊ1 1- 'ÊISCAL bÀARP 

Li(f1;Tê. 	4°  
4 

CALSUBSJJTUT 

O- 

	

'tuiabá-MT;l.O 	ia 
1
êirodeQO 

EeembrgaddrRiJI AMOS 
Presid'qh 'o TRIBUNA[- D, 

TtAT 

	

ÇJUSTIÇA

;Y 	R0610RIS 

: 

'N:'° /tItA'ÉóÀ. 	2 
FO,N/EDOk-' H 

4 

'4 

7 

7- 

t 

i/ 

-Á 

7 

-Á/ 
aEGiSl 

-s 
4' 

, 4 4 E9s 

-9 — 
4 	 mi 
\Ce( 

1 

-1 

r 

£ ,brl,eiós 

á- 

-- 	- 	'. 

2'5EIMçUoTÂbIALEREGISTRAJ. DEUIPtA/MTg- 	Estado de ti- • Grosso 	* 
ÃO9oG.PSOJO4NCeWOJI**MTO? 	 - 	,Foder tctt  C1ÍnFo&i9fofle/FaMj3s6s.flfl 

*Ilat d Com Caepe, Onda'-' 	 CMgodar,,*oo 

Cd7,  

Reconheço por verdadeira a(s irma de: AND 
lORlS 'Termo: 106599 

6,42 
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