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Empresa: 6014!ERMNGENHARrÀTÍRMICALTD4. 
É 	 -.  

CNPJ: 5123.894/0001-38 ' JNSCRLÇÃO ESiAb14AV10201.434-5;. > 
Ehdereço: Rua 8O5 n°i '13O, Bairrà.Vila'SantalsabeN 	L 7 
Cidade4 : Goiânia7iO 	- 	/ÇEPc74.-633344 	 ' 	 É 

Télefone: (62) 3p).3738 	E-MAILv9ôthermgotherm.cM.br   
Nor'ris do Representahte' LegaF AGNAILQO B9TELJIO :R9cHA 
Cartei~a dê Identidade: 401.566. 	 O -gão'Ekpçddoc::SSP/GO 

.dPF:4153.105;20168 	1 	4 	 É  

4 

É- 

-É - 

4 
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TribUryÇaIÉab Jçisjiça d6Estddo.'de MfoLGroso 
CoordenadotiaAdmipistrativa 

Departamento Administrativo - Gerênéua SetOrial de Litçâb 

É 	
Telefone: (É5f3q17-3747 

-mail:íicitcaq@tjnÇ.jus.br- 
TribUnal deJustiça 
'MATO GROSSO 

ATA DE REGISTROI'REÇpS N. 1072917 
- cXA.;o15714379.?o1Za.i1.9poo 

" ATA DEkEcISTRdDEPRÇÕ ' 

TRIBUNa DE JUSTIÇA Dó ESTADO/PÉ MATO GROSSO," 
ATA DE REGISTRO* DE PREÇOS N. 15012017 

É' 

4- 

O. ESTADO DE MAtO GROSSO, por, interjt%dip 	PODER 

JUQICIÁRIO/TRIBUNÁL DE JUSTIÇA/-Cí)IPJ iY 03 SS606/000i-t0 Ç01 
recursos, próprios (FontË 100), pü ÉdO FUNDO. DE APOIO AQ 
J[JISICI41RI9/FUNAJURISy CNPJ ,sób c;',n4 0t87237/00Ó1.-93, x-FoMe '240), 
sédiado no Palácio da Justiça, Centro Politicp Admlnls'traflvo, er1tulaba/fr1T, CEP 

'78 Õ49-92y neste ato representado por seu Presidente,' Exmo.Desembar9ador 

RUI MMOS RIBEIRO, BrasllJr, asado, pQraE1br da CarteIra de Jdentdide n 

8665407 SP/SP'e do ePÊÉ sob b n. '346.327'.0Ó1-34 doravahte dénoninado 

RGÃÓ GÉRENÇIÃE5OR e de outrp' lado a ebipresa OTHÊRMÉ ENGENH4RÏA 

TÉRMICA LTDA., CNPJ n° 25'.,123.894/0001-38t 	e scrlção EstaduaI n 
10.201.43-5, cpm sede na- lua 805, J. 1'0,. Bairro. Vila 'Santa IbeI; 
Golânla/GO,-CEP. 74 533344, doravante dénorrflnado- FQRNEtEDOR 

considerando o, julgamento do ,"P 	Elefrôrflcç n 68/2917 (CIA 0,7038,53- 
À 

97 20h28 t-ropoo), RESOLVÉM'reglstraros prç'os da(s) npres'a@) indlcada() 

e- qualificada(s) nesta ATA, de acordo com aclàsslflca9ãp p& ela() lcançada(s 
-è na(s) quantcdadq(s) totada(s)) atendndb ascopdições prevlstâs 'no edital do 
alydlØo certame, uJeltndo-se as partes as ritrrnas constantes na Lei n° 
866/i993, no Deçreto n ° 7.892/20'13, e em conformdad'com'-as dispoiç6es 

ÉaCseuifç 	
r 

1j 
Á 	 ÉÉ 

1. 	DA CLASSIFICÇAO DA- EMPRESA, PLANILHk 'DEMONSTMTIVA 
DOS PREÇOS, ESPÉtIICÂÇÕESEQU4TITATI'VpS 

Y 	 É 	 k 

Empresa vencedora: 

4' 
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Tribunal de Jusfia do Estddo de Mato Grosso 
/ 	 Coordenadpria Adminifrativa, 

. be'partament$Adm(nistrativo — Gerncia Setr!al de Lkitaç5â 
- 	k 	- 	 Telefope: (5)3617-3747 

- 	í 	
;- 	e-mail: Iicitacao@timt.jus.br  

TJ/MT 

'Fis. 

4- 

'ATÃ'.DE REGISTRO PREÇOS N, 

1.2. 	01  preço égistrado as é'spe'áiflçações do 'objeto,, a duarftidade, 
'fórnecedor(es) e s 'demais condições dfertad1as na() próposta() sâó p5 
que seguem: 	 '- 

4 

/ 

,1, 

GOTKER14ENGENIIAR!AYÉRMIéALTDA.,  

ItenY é 
- 

ESPEÇIFICAÇÃO 3JNID. 
''''f 

Q'TD? Marca 
; 	'FtodeI 

' 	Vaiar 
urLriojts. 

Valor Total R$' 

« 

* 

Aquisição e  instalação de fanroietpç de 'lB4Oflfl 

átsm, 'ubo4e ferro galvpnl'zado entrada 	saída.-. 

Á 

"UNID 

, 

e remoto  sem no. Oisplay diital.'Dirklonãmetb 
 

103 

3 

d 

'.- 

42LA2O226ALB 
t. 

- 

1 

Á 

. 
- 

r 

R$ 2679 47 
-J 

$ 

R$ P 98 41 

(rosca) dê 3/4"  ,ØSPT. Largpra mm.'' 

1005, Profundidade mm. 680, 	Altura mnt 226.' 

O fa'ncolete4ev 	serem mSte%l piásti'co,de  aib 

resistência' Nivél  dê Rujdo pr dBA:'máxlmo de 

49."  

Elétrica 220V/6Ó1-lz .consumo de energia de no 

máximo 0,17KW. 	Peio máximo 32 kg. controle 

horizontal e vertical de ar'insuflado..Sejetor'de' 

'velocidade 	do 'ventilador 	de 	no 	mínimo 	3 

polções, 'com multi paihetas e termostato de 

ajuste da t'çn-(peratura ambiente desejada, visor 
 

' ei5tallíq  tido. 

2 

qulsião'e Instalação de fanroletSq  d 	241D0Q 1 	• 

ÚNID. 
" 

remoto' sem fio. Dlpiay digital. Dir&ionamentó  

'ajuste da temDerUura ambiente ddsejada, viso'r- 
 

,. 

176 

, 

42c5ALh R 	zSss,iz 

$-1 
1 

, 

'1 

'R$ 490.191.12' 

Blsuí 	tubo de ferro galvanizado entrada e saída 

para água (rosca) de 	BSPT. LargUra "mrn 

1328, Profjndldade'mm 680, 	Aitur4 mm 	226. 

1 «fancolete deve ser em material biástic'o de alta 

resistênci. Nível d& Ruído por q8A: máximo de  

élêtrica 220V/60H, doplurno de energla,de 	o 

máximo 0',17KW.  P eso máxi mo 36"kg. Controle e,  

horlzonbl evertical 'de ar insqfldo. Seletor 'de 

velocidade 	do 	v,çntiiador 	de 	no 	minlmo 	3 
 

posições, éoni mõlti palhetas' é 'termostato de  

cristallíquldp.  

£ 

Aquisição e4Instaiçãn ,de'fancoletes  de 36000  

,. 

UNID 

', 
	 '._ 	 . 

gabinite d'eve ser, em giaterlai plásticó de afta,  

Controle 	e 	remoto 	sem 	fio. 	D 

	

iay 	digital.  

insC'flado.'Seietor de v'álocidade do ventilador de,  

,. 

- 	- 

- 

• 

CARRIER 
42LSAi6226AL8 

R' 
- 3 f75-,65 

12 05 $ k81 o 	- 

tua, tubo de feno ojlvanl±ado,' entradte'sàída' 

para'água (roea)  de 3/4" BSPT
'

. 	Largura rçm. 

159b, Pofundldade mm. 680-Altura mM226. O 

,esltêncla5 	Nível de Ruído p&-  dBA:-máximo de 

50. E'létrlça 220V/6bHz, consumo de energia de  

no 	máximo 0,30%. 	Peso 	máximo' 12.  kg 

Dí4clonamentá 	hoiizontai 
r 
 e 	ver\lcal 	d 	a, 

no, mínimo 	3 	polções,--coi1v multi 	palhetas)  e 

tdrmostato de ajuse da teiríperatura arnblnte 
 

desejada'k-iso'r &lstal liquido:  

- 	 - 	: 	 valor «!qbal M - R$ 947.178,58 

,.1 

i.3. 	A exjtêôqa dê preços-  tegi'sraçJos n'staÁta de -Rei'strodé Preço 

hãc obrida a Administração .a contr,a'ta( cotr brprpeçedor, 'sendd ,pbssível 
À- 

Arrua,  - v,'Hl,stor,iadoç Rubens de Mendonça, ,S/N -'Praç 
CEP.: 78049926S Cula6á " MT - Tel. 	3611-3747 

BiocÕ Des.'António 

,1 

das- BárçJ eiras 

'4- 

4. 

- 
TríbunaIde Justiça 

'Í1ATO GR6SSd' 

1  

/ 



1 	 1 '  

Tribunal de'Justiçado Estado de'Mato Grosso 
e 	£o9rdenadoria AdmintstrMiva 

Á tDepartarentÕ Administtâtivo r ÔrêqciáSetoriaIdé Licit'açoz 
tribunahi;)ustiça 

MATO dRosso 	•" 	-' 	 e-Mail: Iicltac3o@tjmtjusM  

tJ/MT 

ri,Ô3 

-ATA DE REGIStRO PREÇO$ N. 150/2017 -CIA. 	 - 

realizar Iicitaç6es espetjficas 'tara 	regitro de' 	s/serviços,  

,'garantindb prefePência iddfornecdor registrado em igualdade dê áodiçôes 
Ô FÕrn'ecçdor rgitraqo fica dbriado purnptir €Õdd6 pedidsefetüadds 
durahÇe'a-vigênci desta At&de Registcê,de'.Preço - 

- 	t 
- 	r 

	

-à 	4 

2 DADOFAÇÃQPRÇAMENTÁtRIA 	
- 

- 2.1.- 	As desesad decorrentes da fptuCá e eventual .contrataço,objeto j 

'dStenistrumento, cprrerão pela seguinté dotáção orçamentaria 
.2 	 / 
Unidd&Orçmerjtária: 03.60U FCUriajyrfs.4 '-- 

)O/24Q' 

Prograjta d'Trbalo: d$6;-   
Natureza'dãDesesa: 4.490t52.1.1 	 1v - 

Prbjeto/Ajividéde/ákraço Espedatl '2007 
Cortservágq de bênsj'm6veis. 

-.4 

/ 
/4 

-2 

jandenção  e -- 

fi 

13,tvAC±DÁDÉ:6AATA, 	
:(1. 	 :- 

rti r 

de sua :assinatura; não podendo ser prorrogad? 	ti 	 vi' 

'4.. DAADEdÂO À ATA DE ÜIS+RG DE PREÇOS 	 •- 

4 ; 	Esta Ata de,  Registro,de P'rços, durante sua'-vigêncid, desde que 
prçviamSitè áutàrizada. pelo órgão GerenciaØqr, pódèrá sertttilizada  por ,  
órgãosé entidades da..Admir igtÊação.  

1 	jl 	 '4 

4.2., 	Os brgãos ou entidades interessdos - na utilização 'dà Atá de' 
Registró4 de Preços deverãoncaminhar solicitação previa ao ørgão 
Gerenciádor/.Departanienc5lmin!straiYo. 	 • 

2 	 vi 
43; 	Á .utilização desta' Ata por outro,  órgã9, ou' entiddé' fica 

aos seguintes piêssUpÓstôs 

a) Não;comprometimento da capcidã,e tpe,racipn'bl dof,orreçdoF., 

b)Anuência expressa do fq,roecedor, 	
A 

cYNô exceder nti't quativôs dos iei* 
ou lotesdoJnstrÁm&it6&nv9ca»toriqY 	 -v 

,4,4 	o uantitátioç aecoi-r'eptè dsads&esà 'ata,de registro ,e- ietÕs 
não poderá exceder)  na totaiidade, aô qu(ntuplo do qkIaititatfvo de 
cada item registrado na ata de registro de peços pata o orgão gerenciador 
eo'rgãos paçticipantesJhdependeritedo numero de orgbs não participantes 
qúe'aderiregi. 	 ,• 	 ' ' 

-' 	Bloco pes. António de*rud -tv. Hlstorldor Rdbens de Mendonça, 5/N iraça  ds ardelras 

	

78049-926 - Çulabá- MT: Til.: (65) 36)7-3747 	 ¼ 
Á 	 •4 .2 

'2•- 
2' 

4 

ti 

'1 

1 
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Tribunal de Justjça do EtadotdeLisSafo Grpso 

	

1 	
CoordenadoHa Administrativa 

	

, 	
7 	 7 

DØpartamentodminJstratIvo — Ç4rêflda Sètorial de Licitáção 
/ 	Teiefonë: (65)3617-3747- 

- 	 e-mail: Iicitacao@tjmt.jus.br  

TJ/MT 

Tibunalç1e Justiça 
.MATO GROSSO 

•/ 

Fis.______
11. 
____ 

¼ 

t 	/ 

ATA DE REG IS4TRO PREÇOSN. 150/2017'—'CZA< 0157143-79,2Oi7,6.1t0000 

REVISÃOEÇANCELAMÊNTG 	 — 

si. 	À' Adrhlnisiraç'ão realizará pesquisa de 'mercado periQdçamete, 
em interValás não'sUperibes a isa( ento e oiteh€a)')di9, 'é fimde'verÍficar 

a vántajosidade d'oCprêçot 'rgistad,onétá Ata. 	 / 

5.2. 	Os preços, registcàdos poderão- ser revistos érn 4 decorrfrcia 2d9 
evêntual redução dos preçps praticados A0 mercado ou de fato que eleve ,o 
custo do objeto registrado; cabendo a Aminiraçãp prorpçVr' a 
nego ciaçõés jun6 aÕ(s) fbrn&edor(es)' ' 

	

2 	 — 

5.3. , 'Quando 'o preço regifrdo torlwr-se"stiperiór-ao' Preço praticado 

no mercado (por motivo superveriiêfltç, a Administração convocara "o(s) 
'fornecedór(e) para negociar(em) a redução dos, preços aos valores 

praticados pelo merçhdo. 	- 

5.4. 	p fornecedor que não aceitar reduzireu preço ao"Faió( pràtiçacó 
pelo mercado será liberado do coI71proisso assurnid'o, sem aplicação Oe 

penalidade. 	'. 

Á ordem de cl~a ssífidaçãb dos fornecedores, que Adeitarem 
reduzir seUapréços aos valores d'e'meçcadô observaá ádassificação 

" 

-5.5. 	Quando o preço de mércado ;torna-se supçrior aos preços 
registrados ;e o' forhecè'dor não púçJer cúrin 	o 'cómpromiso, o ógão 

gerenciac4br poderá:  

5,t5.1. 	liberar p> Iornkédor o compro,miso èssuri,ido,'caso a: 

- eorh'uliicação ocorra antes- do, pediqo de forneçiménto, e sem 

aphcaçãb da penalidade, se confirmàdà, a' veracidéde 'dos 'motivps ,e, 

comprovantes apresentados; 

5:5.2. 	donidar os dernais • forneáeçlore& para assegurar asseguraj- igual 

oportunidade de negociação. 
d 

3.6. 	Não havendo ê*ito nasfiegoc 	 ga a6es,, o oo gerenciador deverá, 

<
11 

proc&dey a revogâço desta ata de .segis'tro d prè̀ç'6s, adótatído as 

,Medidas çabíeis 'hara obtençãd da cohtrata'ãó mai'vantJoa. 

SIJã -. q registro dYfornecdo será canclaq 
1,5 

	

o'quarfdo: 	 - 

57 1 	descumprir s condiçe da at'á de registro de preços; 

53.2: 	não retirara 'nota de émpenko.ouinstrumeMo equivalente,  

no paoêstaelêcido pélá Administração, segn'justificátiva.aceitável; 

5.7.i. 

 

não aceitar reduzir 'o su' preço — r'egièirado, na hipótese 

deste, e tornar st/je'rior àqueles ,praticados no' rnercadó; ou 

5. 

'¼ 
	

/ 	
'¼ 

Bloco Des. Antónlo.deArruda - Av. HistorladorRubeflS'de Merdohça,'S/N- Paça dasBpdelça 
,CEP.: 7O49-926 - Cuiabá - MT C T1.:.(65) 3617-3147 	 - 

/ 
	 7- 

e 

1 



TJ»ÇiT - 

~Is. 

4 

dearruda Av. Historiador RJbens dé Menddnqa, S/ - Praça das Bandeiras 
<.CEP..78049-?26 - çuLabá-- MT --Te).: (65-) 36-374'7 

4- 

1, 

4. 

Tribtini deJustiç 
tlATOSRbSSO 

A 

Tribunal de,Jusflq d&tfçdQ de Mqfp Grb$461- 
-. - - 	 eço(denadàriaAdminisírati.va  . 

Departamento Adi5inistrSivo - Gerência Sè&uáJ de Licitação 
t 	

-. 	reIefonef (65)d1'7-3'747 

e-waIi! iicitácao@tjrtt.jus.br' 
\& 

ATA DE REGISTt&PREÇOS N. 15072017 —cIA.(04157143-79.2017;8.1t0000 
5.7.4.- 	sofrer sançãd ad\mlnlstratjva cujoefeito torne-o proibido de 
celebrar contrato dministradVo, alcançandQ o orgão' gerenCidoçç 
órgão() participante(s) 

58. 	O' dpncéiámento de rçgistqs nas hipóteses previstá 4rtds itens , 

5.7.1, 5.7.2 é, 5.J.4seáformalizãØo por despatkodoór,gão gèrertcFadõt,. 
asse9u'rado contraditório è.a ampldefesa 	1 	

4 

• .%5.. 	0 cancelamento d'oegisro de re~os pódiará ocorrr)p& fato 	" 
uperveniériEe,, deáorene de raso ÇortUito ou. Pora 6naidF, ué prúdique 

o cumprtrnpnto da ata, devidamertte cortiprovados ejustificdos:  

S. 9.1. 	por razão de interese publicQ, Ou,' 	
' 

5.9.2 	a pedida dofornecedor  

6. 'àONDIÇÔES'GEAIS 
 

• 6.1. 	As cbndiçõeserai do fõrn&(rçtento fais como oprzqs par; 
- entrega é reçebirrjepto 'do objeto, as nbrrgaçõas dp Administração e do 

fornecedoy repistradà,4.'penalicçi 	e' 'dern'ais condições 'do ,,ajflste 
encontram-sadefihidos ny Terifio Ue Referência, ANEXO AO EDITAL 

.612. 	Éeado?eTtuar4acci os )6untitativos fixadõs nesta ata de 
registro- de preços, inclusive -o acrescimo de'que trata o § 12 do arç 65 & 
Lein0 8966I9 

6.3. 	A ata de realização da sessãq publica do 4-pregão, contendo' a 
relação Ups licita'ntes qu&aceitarem cotartpt-b,ens 'qo servid com' preços 
iguâi's ao, do licftântËVepcedâr do certame, sqrí anexada a esta Ata 
egistrç :d ?retos, nos termos.do art. li §46 do Decreto n. 7:892 e? 

2014. 	1 	
'- 	

t•_ 	
• 4.: '- 

4 	' 	 L 	' 

6.4. 	As corres,poridên4jas expedidás pelas' partes signatarias deverão 
rnejic(onar o húner'o dçste instrumento -e o" sunto ésp.ecífiç- da 

4 	 /4" 	. 	 k 	•.t 	'• 	 - 

correspon9enci. \ // 	 • 

46.5. - A conúUcações. feitas aórgao ,jgereociadqr -deverão "ser'10 
briderdçad ad' TRIBUNAL DE JUSTÇ -DÓ ETADO DÉQ5O. ROSSO - 
DEPARtAN~ENTO ADMINISTRs7IVO-Dt VISA O DE' COMRAS - sANEXO 
ADMINISTRATIVO tDESEt4-IBARGAPOR ANTONIO, DE ARRUDA - AV, 
HISTORÍ4-ADP RÜBÉNS'DrMENDONÇA,.S/N - CUIABÁ 4'MT --CEP 78.049-
926.  

6.6. 	Everityajá hiudahças..- de édéreç do órgão adeirenté oa dos 
fornecedores déverão ser-comunzcaç1S por escrito à6 ',órgão Ôerenciador 

'. 

 

6.7.' 	Todoi ,instrumprito,de procuçpção devera 'c9ns4tar firma reconhëcida 
dó mand4ante,' nos termos do ftio,54, 'paragrM9 2°,' do Çodigo Civil 	' 
Brastleir'o. 

4' 

.1 

/.1 
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'Tribunal.de Justiça 
'MÂTO,GROSSO,. 

1 

TribUpcfi de )usti 	do1 Estado de Mato Grpsso 
CoordenadoriaAdminitrativa. 

Departamen;o Addiihistr,átiva— Gerência Setorial dà Licitação 
Telefone: (65)3617-3747 

e1tt11: iiciJacao@tjmt.jus.br  

ATA DE REGISTRO PREÇOS N.,150/2017 — CIA. 015714?-79.2917.8.11.0000 
6:8. 	O fornecedçr obtigarser a manter em dompatibilidadê ëqm, 'as 

' drig"ações 	 todas as condiçes'dé 'habiIiaçgo e 
qualificação,, exigidas,, na IicitaCâõ ,e a cumprir fiéIrMnte eis Cláusulas ora 
averçãçtas, tem como corri, as normas pj-evï'stas na Lei n: 8.666/93 e 
legislação cornptmentar dutànte 'a vigência desta Xta de R'égistro de 
Preços. 

6.9. 	Os'c,asos ép-iisso que não \ilçrappss'enL&comp.etencia'do Fiscal da 
1 	 '1 

ARP serão resolvid,'ôs em reunies'forhiais - realizadas entre o Fiscal, o 
fornecedor ou seu procuradore a quem Interessar,' lávrando-se ao final da 
reunião' ata circunstanciada, assinadè por, todbp ds i5çesçnts que deverá 
êr jüptada aos 'au,tos e enca'miphada para a ciênèia d6 OVdènadorde 

Déspesas. 	 - 	
L 

7. PRAZO, LOCAL E 1CON6IÇÔES DE 'ENTREGA/EXECIJÇ.O ,-, 

7.1. 	9. Forneçedor derá entregar 'e instalar ofançoltà flOpÊo, de 	
, 

até 30.Çrintaj dias, a' contar da dàta d rtirada da nota, dê 	e mpenho, 

podendo, ser' prorrogado, 	critério da A'drninFsfrção, cru a' pédidc do 
Foi-ncedordesde- que dexidamentê justificadb. 

7.2: ' A instalação p9d*erá ,sèr subcontratada dede qu,e haja,adtoriação 
do Órgão Gerenci'addr; 

1 	¼. 

7.3.' As ferramentàs) ma4uinários e instrumentos, utilizados a 
çxecúção da instalação Sós 'fancoletes, deveo ser adequados ao 
deefnpenho dasarefas, devendo 'seguir todot, os cuidados e precauçõe,s 
re&jmendado's para se eUtr acidentes, 'obedecendo, •riõYõamente, 'às 

,rormès da 'ABNIt, às dis,̀ptísi~U5 !egàis d tJnião, dos Gvnos 'Éstadíjl e 
Municipal, aos regulámeptos das empresas concessionárias, làs.prescriçõés,  
é recomendações dos, fàbricantes.  

' 1 

Os seryiços de?erã&s'er ecutSdo "de forma a não Lter?mpec e 

ou prejudicar os trabalhos é atividades exercidas nos'rédbs', 'devendo os 
serviçós dê fnaior 'vulto, serem exdutados conforme àcordado'corn,pt fisc1 

de êxedção, podendo inclusive ser' ,realizado no pçío'do 'matutino e aos 
finais, de Rerílala;  

7.5. 1 o Forn'ecedbr ficará r'éspons,ável por uaisquerdands-qde--venha a 
' causar a terceiros'ou ao patrim6nio do PõderJy1iciário, reparando às sua 
çustas os mesMós, durante ou após á xecuçã9' qos serviços 'confratados 
sem que lhe caiba nenhuma indeniaçã9 por parte do Poder 3u5iciaro. 

i.é. 	todas as artedánificàdas durante a,eeciJ4ão dos serviços,,Oein 

como parede, elétrica, pintúra e outros, '-deverío ser recompøszo's peJa' 

empresa vencedora, deixando a'sup'erfícies perféitamen,ttacabadas; e em 

forma de,uo.  
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7.7. 	somente serão aceitos matpriais, pç as e ferramentas tompativeis 
com 	aplicação a:I9ué se détipam. :rão  'recusados peIa.Fisealiflço os. 
4use encoptraçem 'fora das qspecificaões;j ' 	 - 

78 	•9, depósito de rhterÍa'i ê équ1pái4eÀtó'Øerá ser instIaUoe'rri 
íScal prviamen€e 	p'royado pelo fiscal de execu'ãp e sob -a 
.responsabilidadedaempresaorlTRÂT.AD4;. 

7.9 	Concluído 65 sirviços, b empresa vencedora, deverá proidendar.a 
remoço do ei4tulho e detritos acumulados no J9cal, considerando-se a 

é 	 1 
mesma terminada quando estiver completamente limpar  sem defeitos ou 
incorreç6es, e depois de resarcid6s eventuais danÓ feitos a uakQer obra 
ou bem públiçd,ao phrticalar oü.nesmo acidentescprn pêssqas;. 

L 
7.10. 9 Fornecedoy deyera-cornuqicar por escrito, ao 'fistal de execuçao 
da unidade juØfciáia  aconclusão dos servitos. e'-indicar jxep'osto, stt»r « 

-. 
 

caso, para- acompanhar as vistorias, no termos do-art. 7 	1a Lei 

'1 

	

-- 	fl 
7.11. Q fiscal de execução 1a Unidade Judiciaria ao recebqr à serviço, 
PROVISRIAMENTE, fra a vistoria ac'orfipanhada do preposto ipdicado 
pel& Fornece'dor, a fim de-verificar ,.a, conformidade do produto/serviço 
eons'tante,doTermo .dç;  áefefêricia; 

71±2 - Oí fiscal de execução da Unidade o.Judidiaria,devdra informar ao 
11 

pFept6indicád6 Rèlo Fqçnecdqor, pdrmeo de um TffiRMO 'DE VIST0RLQJ o  
-as irreguJàrídds detectad's-fixatcío'prázq para cor 'reão; 	.- 

-% 	 •" 	 -- 	
-'< 	F 

2.13. 
U 

 O fical`  de execução da Unidade Judiciaria ad' receber o serviço, 
DEFINITIVAMENTE, emiti?a TERMb DE RECEBIMENT DEFINITIVÓ, pará' 
postetior dniissào dar?o'S fisáal, 

¼ 	 - 

,7.14. O For.pecedor devera emitir, após'os se'rviços, 'relato 

- 	

np tecnico 
pará:c'ompçoyar sua 'e*ecuçã, devendqtons%ar, d'tathadaieijte, iodosos 
serviços execitados o quaídevera ser atestado pelo Fiscal de Execução 'da 
Unidade Judicfáría; 	 ' 

1- '7.15., Os serviççsexecutaqos déverãopbedcer •às normas" básicas de 
Spgurança dTraba,lho 	star de acordo,cm es boas praticdstecnicas 'e 
normas p'rtihentés ao assunto e principalmente com rlaçSõ à ãegurança, 
tanto dó.. Usuário 'inernb/eterro; 

4 

7:16. Os'serviços cont desêsas cdm»pessol, ippostos,' alimentação; 
transporte, ferramentas e dmais equipamertQs necessários para ecuçãtxr 
'do serviço,  serão çlé eesooQsabiliddde dbFdrriecedôt; 	 ' 

7.17. qevêrão azer pá -tè cfp,Ë&copo' dos perviços alé'm- do tmurnente, 
prticado, no mercado, todas as outrqs posiveis forrf'ias que por ventura 
não èstéjarh pqüLr4lacibftadosf 	

2 	 ' 

- :7.18.' Os serviços, em casd 4 n'eèssidade- serãoêxedjtadok fçrà do 
horario de expediehtç (incIuindo-ifinai de semana),, desde quê acord4o 
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forrçil e, 'antecipado com o Fisct, 'd'e Execução da Unidade, para as 
providências; 

/ 	
- 

7119. O Fornecedor,  dever manter os lodais onde foem tliza'd6s'os- 
serviços sinalizados pâça que osclientes internos e êxterribs sdfraà, o 

m?nor,transtorhci possível; 

7.20Ç 'O Fornecedor se responsabilizará Øçr .ulqueçdho causado ao 
local decorrepie da ece'àução do serviço, ,id,ando'a fepraão'fl conserto 
por suaconta 	 4 

¼ 	
.' 

'7.21. •,Os serviçosnão poderão prejud,ic'arp'fluxõ àos ped'stres,véículos" 
e os que prót'oquém rCjídos deverão' ser,  prograiado para serem, 
executados ),conforme autorizado pelo Fiscal 4é Execução, do Fórum" dê 
Cuiabá;'  

Os serviços deverão obedecer às norlpas'6ásicaS Øe 'egurança dó 
Trabalho; 

,-' 	7.23. 'O funcionário 'do' Fornecedor ,deie'rá trabalhar dèvidamen't' 
iJnifo,rrhizado, identificado, com crachá 'e equipado,  com,,  materiais de,  
segurança; 	 1 	 - 

7.24. fl funciónário'qud não ,se apresentar aa 'a éxecLiçã cio etviço 
conorMe item'j'cima será irnpedido'd?,executat'o trabalho e a empresa 
será-devidamente notificada'; 

/ 7i5. 'O 'ForI)ecedôr deverá ac'om'parihar 1cit6riosamente;o,,estadà"de 
çdnsçrvação de todos os ' equipamentos, sugeri ndp'rn&diclas preyentivas e' 
corretivas, quando'n'ecQ'ário. 

' 	,.. 	
_t,' 	

J.' 	•1 

-1 

S. 	ON9IÇÕES E PRAZOS 'DE PAGAMENTO "j• 

ài. 	Q 	 t  FornWcedo de\?erâá  apresentar,, após a instalação dos fahoIetes, 
Nóta Fistal, juntamente com as certidões, ptualizdas,'qe,regularidade fiscal 
(C,e'rtifado de Regularidade do FGTS, Certidãó NeatFa de, Débitos 
RelqUy,o§ às Contribuições Pevidençirias eas de Tefteiro,s, Certidão 
referente aos tributos Estaduais oara Recêb1ment da Administração Pública, 

A Certidão Ççtiiunta,'de Débitos Relativos à 'Tributos Fëdejais e4 a Divida Ativa  
da União, Certidã NegaVa de Débitq' junto a' Prefeitura, Municipal), 'e 
relatório de conformidade, emitido pelo Fiscal de Execução da Unidade 
Judiciária, para o'devidó'ateste•epaganiiento;, 

8.2. 	O pagamento será efetMado em até' 30 (tr/nta) dia,s, apás,o ateste 
d'Ndta'Fiscal'e 0,e acordo com o relatório fiscal; 	, 

8.3. 	O, documento fiscal'deverá indicar o número dp cotrato' e 
Vigêhcià, Banco, Aênciâ ê Çonta para.çrédito. 

/ Apresentada a 'fat'úra, çaberá',ao Fiscal dó c,qrifratd, atesta'r,aNdta 
Fiscal encaminhando o' dôèumento 'para as pro'.dd&cias eferentés ao/ 

) 
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pagamento 4(origjnal' ao FUNAJURÍS e copia s  ao, Departamrnto 

Administrativo» 	 / 	

A 

/ 
8.5. 	ó pagamento será efetuado em ate 30 (trinta)' dias; a EffiKesa 
devera apesentar juntarheÀté com a' Mota Fiscal 	Certificado de 

egula'riqade do, F2TS,  Cehidãb Np9ativà.. de Débitos Relativos às 
Cbntribuições Previdenciarias e as de TeceiroS, Certidão, referente âo 
ICMS/IPVA para Recebimento-d'h 'Administração Pt4blica, Certidão Conjunta 
de Débitos RelptivosTrib,utos Federais ea DividaAtiva da ynião,'çertidão 

Negativa de Dbito junto a ?refeitura  Munic;pal e Relatorip de ateste emitido 

pelo Fiscal de ExcuçãoUriØdeï 
$ 	 4 1$$' 	 - 

'13.61. 	Ocorrendo atraso no pagamen
-
o, e desdç que pàrp tat  não tenha 

èofcorrido d6 al,gúmó formâ o Pornecédár, 'haverá inddênciaae atualização 
monetria sobre ç valoêVido, pelq variação aaumulada do Incjice NMcioni 
de Pretos ao Conspmicor- An1pIo - IPCA/IBGE, otorrido  entre adafà final 

prevista páraopagftientà ,e'a datprdd 

 

t 

.1 

 

1 

'1$  

 

2_ 

9. OBRIG4ÇOES DO OGAOqEREcIAD0R 	- - 

11, 	Gumprij-, $ cdmprdmisos-financeiros, 'assumidos ,cbn 
• ¼ 	For'necédo 	 - 

ç- 	- 	- -1- 

9.2. 	Especificar,  corri clareza local oetdev,er sbeàliado'osçhriço, 
assim como esclarécer qualque dúyidaúano a este leÊmo de Réferêncía; 

9 	Pprmitir o livre acegso dosfuncionarios da empresa ao,focal,  dós 
• prabàlhbs, Iésd.que sejam respeitados 	úasiffentiflcàçes "os h6ráriôs/ 

; 	previaménte St(pulados pelo FiscaVde.ExècuçSoaUnidade; 

	

.• 	 -' 
 

9.4. 	Fiscalizar, 'por meio de pessoa previam eifledesigpada, a ecução 
dScoptrato'f • 
	

\' 	 . 

9.S. 	Prestar as informações e ts'esclarecimentos que venha-m, s4y 
solicitados pelo For)iecedbr; 	 - 

9 6 	Aplicar pnalidades-iadminstrativas e rescindir o çontcato ou 
cancelar a'Ata de Registr&de'Preçá-ARP 

- 	 -• 	 ' 
1o.oBRIGAçoEsppfoNECEDot - - 	-' 

10.1. 	 estàe:erh situação â' rguíridde fiscal 

1• 	 r 

"¼ 

dpidarnèntecomprovadádurante todo o-períOdo do contrato e da,ARP. Na 
apresntação da corr$spo6dente Nota Fiscal pelo Fornecedpr, dvera 
aprSént'ar também: Certiffdadodègàlaridadi do FGTS,,  Certidão Negativa 
de Debitds Rêlativos as Contribuições Pr&,idenciarías e ás de. Terceiros, 
Certidão referente , aos tnbutos éstaduais para Recébimemi'to ,da_" 
1driinistração Púb-licá, Certidão cpnji.ntay de, bélios P)elaivos: a J41PU!:os- 

- 	 £ 	
-' 
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Federais q a Divida Ativa da União,Ceftidão Negativa Øe Débito junto a, 
Prefeitura MjnicipaI; Relatórios' de Atest'dos Servrços; - 

,161 .2. 	Executar os serviços, objeto deste termo- de refer'ncia, 
qbservando a nornas tecfiicasvigtes, aspráticas de I?óp, execdçãb, que 

aténdam'às exigências mínimas-de mercado; 	 3 

Indicar preotá 'para responder fuhto ,à Administra'ção pela 
execução dos seyiço, Ô, quAl deverá asurhir, pernte'a Fiscaliiaçãd, as 
atividades dd intermediação e relacionabiento nas atividades correntes .d 
pxecuão dos mesmos, inclusi've 'om' poeréj pa,ça deliberar ,ssbre ualuei 
de"tefrpinaçâdde urgência que sé torne necØssáia; 

- 

10.4. 	'Indidar à -A&minis'tração (geitor 'b'o contrátb, ,2'scaí de -corititatb), 
endereço eletrônico e-mail, Help Desk,telefone fixo, ceIulat e/ou um 
numrrode teldfo1e 0800 (discagem 'ratuita) disponívçl para recebimento 

das. as solcitaões 'de serviço,, suporte técnico,' reclamações, notificações, 

enfim, todo meio- eiéfrônrco disponível para eii.4affifnhameho das 

solicitões de tomadas,de- cécisõe 	 - 

10.5. "cumprir os prazosès determinações, dàFiscagao; 

10.6. 	'AtendéF as decisões 'e obseraões fejtâs pel4 Fiscal de Execução, 
que seo 'forqiulâdas por -escrito e,ou' meio eletrônicd,sêja, e-mail, Help 

Desk, etc; 	
ç 

107. 	'Reparar, corrigir, /remover, reèonstruir ou' substituir, à syas, 

expensas, no total ou em parte, o objeto do çonFrto em que se Verificarem 
vício, defeitos'ou incbrreç&es rulantes da /éxecução ou deCmaferiai 
empregados sempre "observando q prazo fixado pçla Fiscalização d' 
eécução do servids 	/ 

10.. 	Çarantiç integral-e irrestitaiiientè, o's ,sehriçbs objet'o'destéterno 
de re'feênéia contra fálhas e/ou' cefeitos que i'rn,qssibilite 6 funtiorjàmgnto 

irrest?ito; 	
'• 	 ' 	 -' 	 / 

' forneceç instalàr materiais povos coMorme aceitação do -Ëiscal 

kdé Exectço;  
t 

10.10., Prestar àarantiá do serviço conforme especificadó no Termo de 

Reter,êí'{cia;  

10.11. Respbnsabilizanse por todasas despesas, tais com& impostos, 
taxas, sryÏçós; licenças, fretes, encargos traballiistab, prSidenciários, 

fiscais e ,cdm -c4ais', resultantés dddontrato, conforme exJgêncialegal;' 

10:12. Reprimir çondya inadéquada de sus empregadd' na execução 

dos-serviçds contratados;  

jO.13. ,Notificar q- 0rgo1GerénciadÕf, pør escrj,to, de todas as'ocprrências > 

qu'e possam dificiiitar a execução do , objeto cçhfratado, be,iyf çonp 'restar 

/ 
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os esclarcin1ento recearios e solicitados pqlo Fotnecdor, r'ela1varh 

- 	 cworijção dos servi ços  

0.14. Envida todos 6s esforços para que ijão haja interrupção das 
atividades! normais do Orgão Gererlcjador, em decorrência dos serviços 
prestados, o que somente pdera ocorrer em clrcqnstâqpas exc!épcionai 
previa m ente' iustificadas e autorizadas pelo Fiscal de Execução da Ui3jdade 
Judiciária;, 

 

104 	"tanter as areas de trabalho coritinuamente,orgizadasimpas e 
a 	

desimpedidas, responsabilizando-se pôrqualquer dano causado Po (ocal 
decorrente da execução do serviço E 	que)ra-'de t'ílhaç/o, quebra çie vidro,  

p móveís, pintura, f(cndo a reparaçãd e copsËrto pôr sua conta L  

fo 16 	Comjjnica o Orãd  Gerenciadpr, pôr, escrito,' no prazo d 05 

(cinto) dias idteis, quaisquer, alteraçõe de endfeço, telefone, -ou 1ip 

- 	,donb- tosociai, dur,anteo  prazo dè vigência çí Aia ,'bem çomoapteritar os 
dotume(tçs cdrtiprobatóriosda novasitàaçã'o; 

10.17. 	Consultar 	 -det& contrato en ' asd de cfúvida sobr 
solyções técnicas pára, problemãs, iue ptvntura •  surgirem dur,artte a 

exectuão regular dos érviçqs objeo da Ata ou do contratos  

10.18_ 	nçat'1inhar ao Fiscal da Ata, apos,sua'assintura ea ante do início 
dçs trabalhos, relaçãõ de todos ,ps etnregados qie terão acesso ao local 
,onde Será2'eecüqØo p serviço de Jnstalaçã& d6s fancdletS; eom 
seguintesinforrnaç&s  

'2 

'10.18.1. Nbrte 2cM-(pletg gom no d,o CPF ou da carte,ir' ,,de 

i8entidade-cje Cada empedo.  

10 19 , Manter seus técnicos e empregádos sempre,, durante todo o 
tempo, d'vid'amente ,uhiformiaqçse i,denifíSd6s, en-i cÕmlétas condiçõs 
de tiene, e. sgUrança; 'bem, tonio 'prbv&lbs,kàs suas; • êxçlushs' expénas - 

,dê todos .6s Eqjii'pamentos, de 'Proteção Individuál (EM) ,e de segurança 
' 	necessar:os; 	- 

10'20. a2er cumprir q, asáu'mir.  neia rps'orísaNidade pelo 

cumprininto Por parte deseu-téchi'cos ,empregados 'de toda as normas 
internas adisçiplinares deterrpihadas pelo Poder Judiciario, em especiaVdas/  
normas relativas -à segurança do'edificio onde serão eecvtados os serviços 
e das Ndrrnas de HigidneSe'gurançano Trabqlhà;" 

- 	 - 	? 
10.Z1. 	subsPOir QS emiDrédadd, 'corifoçme Sôlicitação do fiscal 
exeêução da Unidade Judiciaria, 

d 	 prepodtoÏO:22.' Registrar è ó   	da 
Adrninistraçâo,às oCorrências havid,s;;  

- 	Colocar .à disposiçÓ' dos ,  rofiiahaís, para uso individual ou—  
coletivo; as 1ferrmqtas, e •equipamérftó1. s em 'erfieitas condições. Øe' uso 

2 
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substituindo-se sempre tiue  não estiver;m çj  cbndiçes adequadas para' 

4 	 -- 	 / 
execução dos-se

,
rviços; 	' 

10.24. 	Havendo dÇcordncit rqlaÜv ,às 'decisões; e observações 'da * 
Fiscali'zação; o Forneedor poderá splicitar qyç a qUestãoa submetida à 
apreciação superior, que dpcidirálundamêntaarnente; 4 

, 	- 
1025 	Havendo defeitos nos pateriais for'ncidos,.á -trocá'dêyer oco

-

rrer, 
no prazàmáxinio de 10 (dez>. dia, '&coptar  'da data da'oôriência; sob 	; 

1 

4; 	1, 
	 7 

À- 

pëna de apcação-de penalídadç. 

10.26. 	Nâo,traAsf,erir a outrem, no todo' Õu em' paike, o ojetbdesta Ata' 
ce-RéistrQ de Preço sem ad'evida autorição ddÓrgo'Genciadàr' 

10.27. 	0-,Fornecedor ficará respopsável pôr. qpaisquér-danós quevenha a 
cáusar, aterteirosou ao ptrirôni'o áo prédio do Fórum, reprandp às suas 
custas os mesmos, durante ou após a'execyão dos seMços contratadqs 
senyquè'lhe caiba nenhuma inØeraç'ãp por parte do Poder Judiçiáio; À- 

lo 28 	ResponsabiIizar,se por todas as despesas iherentes.áos trabalhos 
contratados, inçiusive as de pagamento de seguro contra acidente d& 
trabalho, insalubridade (caso hout'er)çséguro de respãnsabilid'ade- civil em 
caso de, faas dá• sistema, réutariação 'dos' sçrviços iuntd  ãos órgãós 
competentés, èntre outros, assim como por qúaisquer danos ,a 4çrçeirós 
ocorridos durante a execuçodos serviços;  

10.29. 	Aei'npresa terá o 'prazo de (cinco;) dias úteIs' para justificar as 
anomalias dos serviços(prstados em respostsàs notificações-emitidas p'b'r 
if-mail o  docúmento corresponden'tê. 	 ' 

10.30. 	Repqnç1er4-integraÇmente po perds e danos que vier a causar ao 
Ór'ão'Gdençia'do ou a terceiros em raião de 'ação ou oií'iissão a'oiopa ou 1  

culposa, sua ou dos preposto, se for à tàp, independentemeite dé outras' 
com(nações coqtratÜpis ou legais àqu'éstver.sujeitay 

10.31. 	Aceitar, 'nas mesmas condições co'jitratuais, os acréscimos ,qu. 
suj*essões'qu€sefizererrr necessárias -  até 25% £virlté cinco por tento) do 

-' vIor-iniciaI atualizado.  
-4 

.4 

u.b* FÍScÀLÜAÇÃÔ- DE ÉXEcIJÇM E DA FÍSCALIZAtÃO DA -ATA DE 
REGISTRO'DE PREÇO'  

11.1. 	A execução dos servços réalizados será 1ob1etos de avaliação do 
Fiscal de .Execdçâo,' .com o escopá de 'averigúar "sua -onforh,idad,e 
quantitativa e qualitativa, contida no presente termo de Referência, corno 
também paa acionar a mahutenção corretÍya, quanto necessário,-.urarÇte o 

'raodegrantia; 	-- 	 - 	. 	 - 

\ 1k2. 	0-pagamento dps serviços inerentes àotbjéto registrdfr'n  esta .,Atà 
-de Registrd de Pfço, executdos com mát qlidade e que hão forrem  

8Ioc Des. Antónjo de Arruda - Av. Historiador Rub'es de Mendonça, S/N - Praça das Bapdeiras 
CEP.: ,78049426 - CuiabÇ-MT'- .'rel.: (65) 3617-347 

-' 	'- 



'risQ9  

' 	 1'1.4Z. Acómpahhar a execução d9s$ervi'çosdr I5 rie da empresa, ly 
verificando o cumprjriento das- clàúsulas déstá ARP 	os 

14incior,açios estão c,n,formizados,'e psâm equiparpentos de '4EPI, se - 

estãç cumprindã o cróno grama de e -ecuçao das manutehç5e; bem 

com o; averiguar se todo o rol de vistoriq foïv,stoikado, etc), 

11.4.3 	Relatar âp Fisca1'1a AJP CÕnratp qualquer, r)bmalia de 
natureza 'inistrativa qu 	erp a'inteven9ã7.Junjo a empresa 
para oIlJcioá -la; 	4 	 1 

) 	 4 	
-,'' 

 

'1,1.4,4. Abrir, chaímadó ~para,manutençãp, çorçtiva,oedecê,ndb aos, 
'crtérÍ's 'etabeecid'o nestq rerqjo.e.Rerência, bem copib aferir o 

seu cumprimento por parje tio Fdrnecedor, 'déÇetÕ -ser oh,uriicado, 

ao fiscal do. ontratoq[fatb 

i1a'.4:5. Atestar as, Nótas Éicais 'e Zpçarninhàr, 'ac'ompaj?hapa&da 
Certidps deRegplar9dde Fiscl,-' ao Dêparamer1ta responsável 0elo 

pagamento; .. 
- 	 - 	'' 	 •_ 	

- 

/ 	 i1.4.6 	Encminhar a notificçoe-as Empres
.

as que descumpçirem 

alguma das cbnqições é stabelecidds neta ARP, bem coho sugent 
aplicação de saqsão encaminhando parecer èAssessoriaTetnico -' 

-jurídica de. Licitaçao; 

1.1.417. 	Eclà'rcereventuais dúvidâsdos Fiscais dd Executo) ben, 

como das"Empresós qqanEo a ORP, 	1 	 -' 

,reta.r as ihfo4rçxaçõe e: os' eclar çr%i litos s6lkitados4 

- pelo Fbrnecedor,telcionads corri d objeto-desa 

:12.SANÔES 

li IL. 	Ficarão ÈuJ,eitos àspenljdpdes préstas na Lei n. 1.846/011 

_ aqueles que cometrem atos lesivos a administração publica,, assim 
definidos, no toda'iite 'a licitaçõe's' eçÕhtraios: 

12.2. 	Frustrar o».. 'fraudar, 	 cqrnbinçào ou qualquer 
1, 	 1 	. 	 -. 	 .. 	.. 	 , 	. 

outro expedieht, ç'carateY competitivo de procedimento licitatorio pubftco; 
-4 

- 	 ,-.-- 

'1 

4 Biocotes. António derruda-.- At'Historiador RubenCdeMendnça, 5/F1 - Pràçl tias Bandeiras 
- 	CEP.:;78O996 - cujaS - Mt7j'el.(Ç5)617-3747;. 

' 	 5• 

4. 

1 

-y 

5, 

Tribunal dê Justitá  
MATO GROSSO 

.1 

ATA DE RÇGITO PREÇOS N. 150/2d17- CIA. 0157143-79.2017.8.11.0000. - 

reparados pelp Fornécedor,, cotfforrnépontamerjtos constantes no -ferxnd ae'' 

vistbia, fica rá'sus penso, até regiÍtarizçãp; k r•, 

1 	
.4 

	

11:3. 	erão'-o Fiscaisde' EcécuçãÕ o - ervi8qr ndej. Férretra Cesár, 

Iffia~ríçula 7964 - Gest1 
ot de InfraesrutiXr e a Serviqora Lucna Tolo'vi, 

matrjcula 4436t - Gestop Administrtiva II;
7 

f 	 . 	a- 	 - 

	

11.4. 	Caberç a:fiscalizaçao: 

11.4.1. Ãiàr os Relatórios de Corrétiá' (quàhdo :hQer), 

,áte'standô a correta execução dos serviço;.. 	 r 

Tíibunal- d4. J'ustí d'oEstddp;de 'Mato coso- 
/ 	 a' 	 oordenad&ia Adnnitrativa' 

'4 	 - 	 , 
,pêpartamentoaçIinistrativo - Gerência'SetàriaLde Licitação 

/ 	
a' 	Telefqne: (6)3617-3747.. 

> 	e-r0a.iÊ Iiditacao@tjmt.jus.br  

"4 

'4 

.4- 



4 

A 

'4 

e 

1 

Cuiabá-MT, 2Lde dgemb'ro'de 7'017.. 

Dèsen'jbargador RUI RA ' 'RIB : 
-Pz,esident doTRIBIJN DE )USTIÇA 

CONT 'NTE 

A  'ALDO'BQflLHO. ROCHA,  
GOT'HER ENGENHARIA TÉRMIA LT,DA 

FORNECEÓOR k, 
- 

' 

Bloco Des. António de Arruda - Av. Historiador Rubens'de Mépdon'çaes/N - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 -'CÜlabá L MT Tei.:,(65),36173747 

a- 

/ 

1 

Tribunal 'deJustiçddbEsÍâdo dMafaGrosso 
- 	Coordenadoria Ãdmlnitrajiva 

Departarento Administkativo - Gerência Setoriál 4éLititaçâo 
/ 	

1 
- 	 teifone:i6S)36173747 

e-mail' ititacao@tjmt.jys.br  

   

 

TJ/MT 

 

 

Tri6unal de'iustiça 
MÁTOGRO~S0" 

   

    

ATA DE REGISTRO PREÇOS N. i5Ofl017-ÇIÂ.'0157143-79.2017.8.11.0000 	 'e 

1'Z3. 	Ihipedir, perturbar ói fraudar ' 

7 	
"rbcedirnenM licitatório 'púbjico 

.12.4. 	'Afastar ou procurar afastar licitante por; meio de fraudé óü' 
- 	 -' 

oferËtinento de vantqgem'de qualquei'4tipó; 

È2. S. 	Frau4r'licitação pública o'u dobrato deIac(ecorrêhte 

126. 	Criar, de modo fÍ-aú1LI'ento ou irregular, pesoa jurídia para 
participar dê, Iièitaãd pública ou cèJebrar contrato administfatjvo; 

	

' 	12.7. 	bbter vntagem oií 'benéfício inddvio, 'de. jodo fraudulento, de 
iTio1ificações óu prorrpgações,"decotratôs £élebrdos com a.admnistrçãó 
publica, sem autorização em'lei,1. no ato çbnvççatorio- dá' licitação publica ou 

• 
 

no resped tivostipstrúMentos co'ntratuais; 

12. 	Manipplar ou fraudar' o eqdilíbrid econômico-financei?o. dos 
1 	

cqntratostcelqbrádop çomá admmnistraâÕ públi. 	, 

* 
13.DA-'Pt.JBLICAÇAO 

	

" 	•13.1L 	O' Extrátq' desta, Ata será. publicado no Diáflo Oficial do Estadq de 
Mak Grossd, cbpfornie' disposto 'no artigo 61, paágrafo único, 'da Lei n. 
8.666/i93 e divulgàda 4ho site do:PXT. 

t 	'4 

1 

14.11300 FORO  

	

14.1. 	Fica &eito'o Foro da Conãcca de Cuiqb'á, Esfado de Mato Grosso 
'para dirimir qüaisquer contrgversias oriundas, deste instrumento, 

renuncian90-se qualquer, pqtçp".  

	

14:2:, 	E assim,' para firçn&a e, validade do pactuado, ,a presente Ata' de 
Registro de Preços edontr'ato foi lavraçio em 02 (duas) vias de ig6al teor, 
que,' depis de lídd e achado' eÇn ordem, vai assinado pelos èontradrites p 
'por dus etemunhs. 



sI 

Tribuna! de JUstiçado Estodó de MôfaGrossÔ 	 
4 Coordenao?iaadmnitrativa 

DeprtamentoA1frpinistraiivo —3êrêncIaSetotiaI de Licitaçio. 
t' TIefoie!1(65)36i73747 
e-mail:iicitacao@tJrnt.Jus.br  

À- 1  Testémurihas: 

' A 

- 	1,, 	
'-A- 

2» WENDEL FERREIRA ÇESAR,, matrícuF, 7964- FISCAL D4 ARP r 

1 	 ,j 	1 

1 - MARIÃ"NA kOLkIGUES DOS SANTOS - matricula,11.6 ' 27—  GESTORA DA 
1AIP 	 2' 	 - 

4 

CPF: 

ATA DE- REGISTRO PREÇOS N. ±50/2017 - CXA 0l51143-79201 71 1.OQOO 

RG:' 
CPF: 

A-' 

'A- 

1 
' À 

/ 

'A- - 

/ 

1 	• 

3- LUCIANA TOLÕVI,riiátrícuia 4436 - FISALUBSTITUTQ 

RG: 

» 1- 

1 -2 

,1 

4 

4 

Bloco pese AntónIo de Arruda - Av. Hisorlador Rubens de Mendonça, S/N - Praça das BandeIras 
/ 	 CEP.78O49-926- cuiabá- MT - Tel. :.(65) 3617-3747 

1 

.1 

A-.  

TribuÀal de-Jutiça 

MY\TQ'CROSSQ 

A-.. 

'A 

0- 

A' 



1 
	 '3 

	 ii 
•44 	 41 

.3 .- 

1 

•1' 

li 

/ 	 4' 

3. 

K. 
ç3 	 -c 

4' 

r 7- 
•• 

'3. 
4 

4'  

.3. 

7 

4'  

' 4. 

Á 

4'  

3 

7- 

.3 
	 -4 

43. 

3.' 

4- - 
3.. 

a 
1 
	 4. 	

3- 

• 44 



ATA pERGISJRO PREÇOS N. 150/2017r,CIA. 0157143-79i017.8.11M000 

À 

TERMO DEGARANTIA E ASSISTENCIA DO EOUXPÂMENTO; 
4. 	-5 

'4- 

.4' 

4 / 	4 

r 

A 
4- 

4- 

B'oco Des. António de Arruda t A'V. Historiador Rubens'de Mendooca. 5/FhfPra4a das BanIeiras 

4' 

- 	CEP.:-78049-926 - Çuip6 	t ár r- - Jei.': (63617-747 
e 

/ 

/ 

4' 

TdburçiçÁe Justiça ® Es1àdo'dê4Mdfo GrossØ 
Coordendia AmhIitratiVa' 

De'partamenlfo Administrativo— Gernçia etorial'de Lcitação 
Tiibunai de Justiça 	 A'elSone(6'5)36i7-3747 

£ATOROSSO 
	 e-mail:iicitacao@tjmt.jus.br  

4 	 ' 
	 ,1  

, TJ/MT 

Fis. lO 

t 

-t 

4- 	 •1 	/
IN 

A empresa GOTIIERM ENGNHÀRÁ' TÉRMICA I.TDA, CNPJ nq 

2512~3 894/0001-38 e Inscrição Estadual ri. 10201 434-, pessoà 

jurídica estabeleci 'no endereço Rui 80,,n0 130, sairrg Vila Santa1 

ReferêncLâ h.°'001/2b,f7 decor'réntetdo' Pegão Eletrônico rí° ,8h017 
- 	 / 

CIA. t7038539j:.2017.8.1'1.pA0ç1 e -seus ahêços aceiando ' s regras, 

çopdõee obrigãçõ4 constantes deseiTermo de Garantia, Øo fermo' d 
Referncia rv 01/2017, do Edital dó,' Pre9ão Elerônicon 68/2017 e da 

Ata de Registro dePreço n. '150/2017, com fundameno t Lei &666/93 

d/c'arb 50 e parágrafâ Qniéo.,da, Lei' '8Q8/9,0 Cdigo,de Ófesa do' 	7 

Consumidor),, ; 'teitdQ - 	 omp 	ben4ficiria c 	PODEW. 
JUDICIÁRIO/TRIBUNAL. DE JSTIÇP CNPJ N 03 535606/0001-10 ou 

do 11NDODE APOÓ AO JLJDI&ÁRIO/FUNAJUIISÇNPS'sob o n° 

01.872$3770il01-93, com tseçlê i19 	 -da Jusiç,' Cqtitrç PÕlíticb, 

AdItkit»stratio, pe cidade de;Cuiabá/MT,. 
 

/ 

. 4-. 

Is'beI, 	Goiânia/GO, 	CEP - 4'7 6a3'-344, 
4' 

dorqvante- depominad& 

siimplesrnênteL -Coptrarad; neste ato- ?epreséritàd 	5or AGNALDQ 

r5ortador da Carteira 

de Idènticjade' 40'1.566 ssp/b e CPF: 1'53,;106.201-68, esolVe firrpáho 

presente 'Termo. de Garentia êbnforré éstikuIá4o  no, Termo,, de 
4- 

4-4 

4-' 

Í. oafH4 

1.1. 	' 9 objeto esteterrno de-Càrántias;úemciestrih1s ábaixo,  
vrnculndo-se ao espeoficado na propbta'da Contratadas 



TJ/MT 

e 

FIs. 	 

GOTNERM ENdNHÀE8IATbqMICA5LTDA 

Ibm .SPECUICAÇÂO 	,, 'UNIr) Q1'D J'larca /tiiodelo 
ValorUnitSrio 'vaorTouM R$ 

/ 

- 
,e 

' 
UNID. 

' 

i, 	- ' 

.Aqulslçáo e Instalação de fancoltt3a de ol 000 Btu,j t,bo  

•' 

CARRIER 
42LA20226ALB 

-' 	 • 

-' 	 -, 

4, 	e 

Ø 

.2 

R$ 275.985,41 

- 

f minimo'3 

de ferro galvanizado entrJda 'e n'eida 	ara água'  (rosca) de  

314" 85P1'. ~1. mm. 1005 	Profundidade nm.i 80, 
-5 

Altura mix. 226. O Cancõlete deva ser em rnaté'rlai plástico 

de/alta resistência. Nível de Ruido por d6A: máximo de 49. 

Elétrica 220V/601-1z, ç0nn,'mo te 	à. no máximo 

0,17KW. 	peso mximo 32 kg. Cqtroie e remoto sem fio. 

Dinpi4 digital. Direcionarnento horizontal mteçticai de ar '  

insílado. 'eietor 	de ',Paridade  viocidade 	a 	vnuitiiador 	de 	no 

posições,"coiii jniuiti . peluetes e ter.iostato de 

ajuste da temp&etura 	mbiente deaeiaqa, •Mnor cristal 

liquido.,' 
	" 	

7 	. 
uisiç5o e Instalação de fantofrtes de 24 000 Atus  tubo  

de ferro g'1ivnlzado entrada 	salda para água (rosca).tde 

3/4' ,OSPT. La'g6ra mm. 1328, Profundidade mm. 686, 

Altura mm. 226. 9 fantiete deve ser em material pi'Øio 

'de alta resiaténca. Nível de'kuído por dOA: máxim 	de Si . 
Elétrica 220V/60Kz, 'consumbd 	energia de 'no máxiio 

0'I7KW. Peso máximo 36 kg. dontrole,e remdto tem 

4Ppv diltal.' Diredonamento lorizontai e vertical de ar 

insuflado.' Seietr 	de 	yeiocidade 'do 	ventilador,  de 	no 

m1nim',3 poniaes, com nuitl'paihten  'e Çermontato de 
 

'ajuste da tempertúra arnbinte 4esejade, viuqr cristal 

'\ 
UNID. 

-.1 

' 
' 

/ 

/ 

/ . 

r CARRIER 
42L'sAS2tALB 	

' 
" 	- 

, 

R$ 2.785.1 

1 	- 

R 	490.181,12 

Aquisição e instalação de fancoletes d'36 000 ntlts, tubo 

de frro givanizado, entrada e uáída pera égua (rosra),de 

3/ 	BSPT, ,I.arouça mm. 1590, Profundidade mm. 680 

Aitt4ro mm. 2Z.46 	O gabinete deve 'ser em material Plástico 

de alta reslstêncla. 	Nível de'Ruido por dBA: enáxtmo de 

50. Êlêtrí. 220V160l1z, consumo de,energlad 	no .àáximo1  

0,3dKV& peb 	rnxlmo 42 kg. controles remonnemfio. 

Diupiay digital. Dirbcl9naniento horizontaie vertical de ar 

	

,insuflado. 	Seletor 	de 	veiocidade edo 	vettiiador 'de, no 

m 	 /m 

a,iuste 	d 	tempera'tura ambiente desejada, visor cri*tai 

,iíquido.  

mínimo 3 posições, Co. 	uiti pautaa e 'teostato de  

' 

e 	. 
jirno. 

'l5 

-' 

11 

2 

- 47e CA RRIER 
A2LSA36226AL 	, 3.175,65 

R$ 11.Q12,b5 

1' 	VaiorGio'ai R$4  R$947.179,5 

2'. 	CORO OA\GARANJIA 

) 

.4 

3' 	 r 

11 

tribunal'de ,Justiçaji6Esado dê Mato Qosso 
41 	Cooitenadoriã Administrítiva 

Depaáarheno Ãdrpinistrativo - Gerênciá SetoriálIdiç Licitação- 

Tribuna l de JUstiça 	
' 	 Teiéfqnç: (6)36'17-3747 

MATO GROSSO, 	 ' 	 e-mail; licitacao@tjmt.jús.br  

ATA DE REGISTRO PREÇOS N.i50/2017,IA0157143r79.2017.&il.0000    

1.21 	que seguem:' 
	

.4 

e 

4-, 

.4 

2J. 	A gaCantia da co&raaç'ão qbëdecerá ao disposto noTeçrrio 

de Rfeêncla n 00172917 dÕ'Edltal do Pregão EIetô,nlco "ii L 

68/O1j.  
2.2. 	Dprahteo ,prazo .,de- g?ran[ia, sem qiaisuer-ôriiJsadiiorilaIs 

para. o Órgão c'erencidor, o pf6prio. /Fornecedor, às suas,> 

exphss; o.brigprsé, -a atender às, 'soIicitações do Orgão 
t 	Gerenciádor,- de acçrdocom os prazos'.'estbeIécidos heSte Teç-rno 

' de Garantia. 
/7 

5' 

Bloco Dès.'Antónidde Arruda - Av. Historiador Rens de Mendoça, SJ - Praça das Bandeiras! 
CEP.: 78049-9a6 - CuIabá - MT - 'Fel.: (65) 3617-3747 



MATO GROSSÕ 

Trjb!.JnaI ÜQ Jiísflça d Estôdq de;Mdt6Grdss-, 

Departaitiento Administrativo - Gerência Setorial de Licitação 
- 	 5o6rdenadorta Tmnhsth1a 

Tribúnai de uStiçt 	- 	
ie'fone:(65)3'17-3747 

e-aiifhcitacS6 m 	 tjqtt.jus.br  

4'. 

?:Al. AS peças e/ou comonnts 'dó subtitqiçãb"devem ser 
-4 

novos, nãb send aceitog iténs'recodicionados 

MODOLOGIA DE uTILIzP.AO,QA-tARANTIA POS+ EQYIPAMENT'OS 	- 

-4- 

£4' 

3S))., -b pragô- do tétrbio do -atendhuiehto será tondoaáftir 

do dia subsequente a abertura, do chamado tcnico a cen&aC,de,  

atendimento 4o- Fornecedot 	não podera, ,uttrapassaf prazo 

7yna)prnode 10 (dez) diasininterrçiptós.4, 

3 	i 	nteride-se' por termino do-atendimeKto a disponibilidade 
À 
	

do equipamento, para uso em pçrfeitás condições de 

7 

'1 

2 2 1 A contgem do prazo da garantia Elos gancoiétes ipiciaise;a' 

J 	.apds a Ànst1eço O prazo de garantia será de42 mesqs a, 

ijartida iAtaIaçM. 
.1 

O rornec 	 S edor dvera prar atendimepto as solicitaçoes do 

Orgão GerenciadoV para torreção das instaIaç,ões fundonamentb 

d6sFancoIetés - Piso Teto pa"o Fórürfi de £yiaL?á', 'corh-a 

» 	finalidade dé 	.-- 	 - 

Atg DE REGIStRO. PRÉÇOS N. 150/2017 CIA. 0t57j43h79.2O1.7.8.11 .0000 

.4 

2.3.1.2Subsfltuir qu.aisquer, peças; coripónent-e te'. cessódos-

i- defeituósosi 
1 	 - 

2.3'4. c'o igiryànu'aivícios 'na -instalação ou funçiohamerito dos ,"- 

ap.areÍ&os 	 '. 

- 

2.4. 	A' substituição de equipãmentos, cohumivei, 'pecas, 

cdfflponeflte âcessórios 'defeituosos, 'e M, qupluer cá à6, deveá' 

ãr feit pÓ item equivalente,'sUyu- eonsideado aquèle .quê' 
4' 

apreséíitar caà4erJ.ticas téci\ics iguWs Iôú 	upriàres. aos ., 

substitúído7' 

£ 	 -  

'3 1 	' 	 çi Á a~sitêna tecniça x,da 'aantia será realizada, pelo, 

Fornecedor OU4 uas autonzadas,3 a pedida do OtØo GereQclador, 
.4.. 	 '2 

ér4 d'as uteis dás-08h as18h 

• 3.2. 	Tods-as solicitações eits'pelo órgão èrenciador.deverao 

ser, registra das peloLFornecedor erri sist?ma infdrrnizado- 'e/ou 

1/ 	rhanur pard'acornp,ànhamento etontçôle da'exec4ção 6o-objeto. 

4- 
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TÉlbunai de Justiça .doEstadb de Mato Grçsso 
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j 	 \  
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funçiQpmèptÓ no lõcal ondé está, instalado, cóndiciotiado k 

apr-ovaãb. 4d Ôrgãd qd'renciador, por m'eió' do setor 

cornpetent 	
" 

3.4. 	"Caso o': objeto da garantia n,ãQ puder seç executado nas 

depefdêcias 'o:órgão' gerénci'dor o ,faicoIetê ,avariados 
1 

deverão ser refrio,Vid&parajs depepdênciado Foíné'cedór. 

Q.5. 	ás. farrçolétes 'retirados prara reparo,  deverão-ser. devolvidos , r 

b prazo de 10 (dez) días Citei contados da sua retirada 

- TJ/MT 

FIs 	 

1' 

   

1 

7. 

fiE 

3:6.- . A- devolução de quaIqu4"epiffier{ta retiradd,p4a reparo. 

deverá ser comunicada- por Scritoao Orgão Ge,rénciadot. 

- 

	

	Todo o süporté. ,para 'a reUfiçaçãb do objeto deverá ser 

prestado peIo'Fbnécêdor sérr 6nus para o Ô'rgãq 'ere'ncidor. 

3.8. 	O Fdrnec'edor deverá sustltUi, por outros, 'fancolçtes 

.orin&s e novos, no prazo rnaxirrí'ode 10 (dez?  dias a contar ao 

-ecebirnento da notificação formát, que,, duraôtè q 	çazo de 

gàrantiaj, venham apre'sntar'defeitos de frkáção ad qualquer 

outro que esteja acobertado pela g&ranti, ôu ainda. outros que 
* 	 4 

venh'am, dificultar' ou imossibilitar,,a sa utilização' 'de forma 
- 	, 

adequada, dêsde
-, 
 que, 	ará,a su,ocdrrênçia, -não,'ëpha 

cdntripufda," por aço ou omi ã'o, o Órgão Gerehãiad6r., 

Cor?çrá po conta ecIusia do6rgozGerençiar ôúuem 

eia indicar a'responsabilidagJè p'eld desloçamentq- do pe,soal 

necessári», bem, como' pela yetir4a e, entrega, de seu' essóa't ou 

dos fáncolètes e todas asdepsa$ dê transporte' e frete 

correspoÊ!deçites. 	 - 

ràuiabáMT, 21 ç1e, 'dezembró,de 2017. 
- 
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