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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 125/2017 

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 

Sodalido em Substituição Legal, Exma. Sra.  Desembargadora MARILSEN 
ANDRADE ADDARIO, Brasileira, Casada, portadora da Carteira de Identidade n. 
83920316 SSP/SP e do CPF sob o n. 059.561478-80, doravante denominado 

ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro lado a empresa SALENAS MATERIAIS 

PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP., inscrita no CNP) sob n. 07.065.674/0001-13 

e Inscrição Estadual n. 116.922.180.117, com sede na Rua Namé, n. 236, Bairro 
Vila Ré, São Paulo/SP, CEP. 03.662-020, neste ato representado pela Sra. 
NATÁLIA MARTIN GONÇALVES, brasileira, proprietária, Portadora da Carteira 
de Identidade n. 49.200.894-2 SSP/SP e do CPF sob n. 403.328.308-02, 
doravante denominado FORNECEDOR, considerando o julgamento do Pregão 
Eletrônico n. 43/2017, para REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços 
da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s) no aludido 
certame, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 

1. 	DO OBJETO 

li. 	A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de expediente: almofada para 
carimbo, cadeado, caneta esferográfica cor azul, capa plástica PP, CD, clips n. 
01, clips n. 02, clips n. 03, clips n. 06, corda trançada de fibra, DVD, envelope 
plástico 15 micras, etiqueta auto- adesiva 06/ folha, etiqueta auto- adesiva 10/ 
folha, etiqueta auto- adesiva 14/ folha, etiqueta auto- adesiva 80/ folha, fita 
adesiva cor verde, fita adesiva cor vermelha, fita adesiva PVC marrom, fita 
adesiva PVC transparente, fita adesiva crepe, fita adesiva dupla face, fone de 
ouvido, grampo flexível, grampo galvanizado, organizador de mesa, pen drive 
16 GB., pen drive 32 GB., plástico bolha, régua, super cola, tesoura, tinta para 
carimbo cor azul, pasta com elástico, pasta de papelão, papel A4, pasta tipo 
caneleta, quadro branco, especificado(s) no Anexo 1 do Termo de Referência, 
ANEXO 1 do edital de Pregão Eletrônico n° 43/2017, que é parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 
transcrição. 
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2. 	DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA, PLANILHA DEMONSTRATIVA 
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. 	Empresa vencedora: 

Empresa: SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP. 
CNPJ: 07.065.674/0001-13 	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.922.180.117 
Endereço: Rua Namé, n. 236, Bairro Vila Ré 
Cidade: São Paulo/SP 	CEP: 03.662-020 
Telefone: (11) 2681-8092 
E-MAIL: saienas@)salenas.com.br 	- 
Nome do Representante Legal: NATALIA MARTIN GONÇALVES 
Carteira de Identidade: 49.200.894-2 	órgão Expedidor: SSP/SP 
CPF: 403.328.308-02 

2.2. 	O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 

fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 
que seguem: 

Item 
do 
TR 

SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP. 

X Especificação Marca 
ModeloUnidade Quantidade Valor Un. Prazo garantia 

ou validade 

09 

10 

Clips FL 01, 
niquelado, 
caixa com 100 
(cem) 
unidades. 
Clips n. 02, 
niquelado, 
caixa com 100 
(cem) 
unidades. 

SALENAS 

SALENAS 

. 

- 

CAIXA 

CAIXA 

4.000 

4.000 

R$ 0,99 

R$ 0,99 

CONFORME O 
EDITAL 

CONFORME O 
EDITAL 

11 

Clips n. 03, 
niquelado, 
caixa com 100 
(cem) 
unidades. 

SALENAS - CAIXA 4.000 R$ 0,99 CONFORME 
EDITAL 

12 

Clips n. 06, 
niquelado, 
caixa com 100 
(cem) 
unidades 

SALENAS - CAIXA 4.000 R$ 2.40 
CONFORME O 

EDITAL 

33 

Organizador 
de mesa porta 
Lápis, clips e 
lembretes, em 
poliestireno 
cor fumé. 
Dimensões 

VALAU - UNIDADE 2.000 R$ 5,24 CONFORME O 
EDITAL 
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mínimas 
2zBx6SxgOm 
m. 

48 

Tinta para 
carimbo, 40 
ml. Reativa o 
íuncionamentc 
com algumas 
gotas, 
proporcionand 
o ótima 
performance. 
Cor azul. Com  
validade 
mínima de 12 
meses. 

JAPAN STAMP - UNIDADE 1.000 R$ 1,70 
CONFORME O 

EDITAL 

3. DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA 

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

Unidade Orçamentária: 03.601 - Funajuris 

Fonte: 100/240 

Programa de Trabalho: 036 - Apoio Administrativo 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.1.1 

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

4. VALIDADE DA ATA 

	

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

S. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

	

5.1. 	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. 

	

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

	

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

a) Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor. 

b) Anuência expressa do fornecedor. 

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

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

	

6.1. 	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. 

	

6.2. 	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). 

	

6.3. 	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. 

	

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

	

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

	

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

	

6.5.1. 	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 

	

6.5.2. 	convocar os demais fornecedores para assegurar igual 
oportunidade de negociação, 

	

6.6. 	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. 

	

6.7. 	O registro do fornecedor será cancelado quando: 

	

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

	

6.7.2. 	não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente 
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
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6.7.3. 	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

	

6.7.4, 	sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de 
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e 

órgão(s) participante(s). 

	

6.8. 	O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 

6,7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

	

6.9. 	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: 

	

6.9.1. 	por razão de interesse público; ou 

	

6.9.2. 	a pedido do fornecedor. 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

	

7.1. 	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. 

	

7.2. 	É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de 

registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 10 do art. 65 da 
Lei n° 8.666/93. 

	

7.3. 	A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a 

relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços 
iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de 

Registro de Preços, nos termos do art. 11, §40  do Decreto n. 7.892, de 
2014. 

	

7.4. 	As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão 

mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da 
correspondência. 

	

7.5. 	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. 

	

7.6. 	Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos 

fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador. 
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7.7. 	Todo instrumento de procuração deverá Constar firma reconhecida 
do mandante, nos termos do artigo 654, parágrafo 20, do Código Civil 
Brasileiro. 

7.8. 	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 complementar, durante a vigência desta Ata de Registro de 
Preços. 

7.9. 	Os casos omissos que não ultrapassem a competência do Fiscal da 
ARP serão resolvidos em reuniões formais realizadas entre o Fiscal, o 
Fornecedor ou seu procurador e a quem interessar, lavrando-se ao final da 
reunião ata circunstanciada assinada por todos os presentes que deverá ser 
juntada aos autos e encaminhada para a ciência do Ordenador de Despesas. 

8. DA PUBLICAÇÃO 

8.1. 	O Extrato desta Ata será publicado no Diário Oficial do Estado de 
Mato Grosso, conforme disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei n. 
8.666/1993 e divulgada no site do TJMT. 

9. DO FORO 

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

9.2. 	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, 13 .tJ, novembro d- 2017. 

Desembargador 
Presidente do TRIBU 

EN ANDRADE ADDARIO 
TIÇA EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL 
TANTE 

NATÁLX MARTINGO 
SALENAS MATERIA PARA ESCRITOS O EIRELX EPP. 
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FORNECEDOR 

Testemunhas: 

1 - MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS - matricula nd1.627— GESTORA DA 
ARP 

RG:ÂQ' i02  ÇEVfrH 
CPF:/Q-31 "O -,/ç 4  
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