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ÁTADE REGISTRO DE PREÇOS Nw 114/2017 

'O ESTADO DE' MATO GROSSO, pof intermédio do TRIBUNAL DEUS7ÉIÇA DO 
• ESTADO, DE MAtO. GàOSSO, ihdrio nó CNPJ sob q r. Ô3.535.6O6/0QQ1-1Q 

com 	recursos próptiàs (Fonte 100) e dó FUNDO '. PE APOIO' ÃO 
JUDICIÁRIO/IiNAJURI, (Fonte 240); inscrito, nscrito <no CNPI sob o n 
oï 872 837/0001-93, sediados no Centro Politico , .dministrativo m Cuiába-MT,- 

- LEP 78:o4-92è, nësq capital, neste zatoepresSeadd, peio 'Presideritç Oeste'
Sodalicio em Substituição. Legal, Exma” Sra  Desembargadora MARILEN 
ANDRADE ADDARIO, Brasileiras  Casada, portaciora da Cartëir de Identidade ri 
83920316, SSP/SP e do CPI  sob o n. 059.563.478-80, dora*ne denortiinqdo 
ÓRGÃO GERENCIADóR, e de outro lado' a empresa JVM COPIADORAS E 

\ INFORMÁTICA 'UDA - EPP., Jns&ita'no CNPJ sob ri. 06.i28;710/0091- e 
'Inscrição stadual n 13'.275,;8à2,2; com sede na- Avénda Miguel sLitil, n 

13-76-2, Bairro Cidàcfe' 'Verde, Cuiab'/MT, CÉP 1  708-4b0(-neste,' neste ato 
epree'ptado pçlo.Sr MÁRÇIO>OEL SANTANA DA COSTA, brasilr'o,Sócio-

/ Diretor, Portador da Carteira de Identtdde n 0445111-2 SSP/MT e do"CPF sob 
n. 328.156.89l 20', dora\Fante denominado FORNECEDOR, considerando o 
julàmêno do Pregão Eletrônico Q.,  10/2017, para lEGITRO DE PdEÇOS, 
RESOLVE registrar os preços "da (à) empyesbs) indicada(s) equaliicada(s)cnesta 

2  ATA, de' acordo com arclasificáeãd por ela (s'àlcnçada(s)enas)quantidade(s) 
'otd'a(s) no aludido tertàmd, atendendo as condições prvistas' no edai, 
sujeitarjdo-se aspartes as' normas constantes na Letyn° 8.'666, de 21 de junho de 
1993 e 'suas lt4rações, no Decreto n.°'7.892, de 23 'de Jàneik de g0131, e' em 
cbnfomidade com S disposições a seguir: 	' 	 . - 

e 

.1. 	DO OBJETO 	 - 
¼ 	 1, 

1.1. A presente . Ata terhpor,oj'to o 'REÇISTRO DE F3kEÇO pqra 'áquisià&de¼'-
hl'aÈeriais' permnenfes:'TELEFONÉ SM .FO(ITEM 5) d acordo com as, 
'especificações do TermQ de Referência' n 09/2916/DÇP-DtvlP <do Departamento 
de 

 
Material e' Pétrjmôçiib; ANEXO I"do edital de'Pregão Eletrônico no' 16/2017,- - 

que 'é, parte integrahte desta Ata,, assim como "a 	posta Vencedora, 
Indeperidentemertte-de transcrição. 	4 	

¼ 

- 	'' 	' 	' 	• 	 " 

<,¼ 
2. 	hA CLASSIFICAÇAO DA EMPRESA, PLANILHA DEMONSTRATIVA ¼ 
DOSPREÇOS, ESPSCIFICAÇÔES E QUANTITATIVOS,'  

2:1. 'Empresa 	ndédorà: 	
¼ 

.grpRresa,:JVM'cpPIÀDoAS NFORM4LTTICA' LTDÀ - EPP.' 
CNPJ: 06128.710/OOQ1'-d8- " INSCRIÇÃÓ ESTADUAL: '13/5.á82-2 

Bloco, Des?Ant6ilo de Arrqda - Av. Historiador Rubens de Medonç, s/pJ -Praça'das Bapdelras 
cEp.: 78049-92 -Cuiabá -'MT Ti.: (65) 	17-3747 '¼ 

4'  

/ 

e 

i 



WMT 

TR 

Lten1' ',C'  
('7 JyM-CÕPXADOIASE INFORMATIÇASyDA-- EPP. 

- 	
• 	.7 	 .r 	- 

* Especificação Marc: 
IÕdelc 

'

ou uni,øaÀe 
: 	

banj 'aIor un walidade, 

' 

- 

-. 

" 
- 

'com 
5 ,ajuste 
rcampainha. 

'1.7trt 

.na'cor'pretã,e 

'Modélo 

EXCÇUSIVIDADE'PA-kA 
ME'/EPP 

Dipiay com fundo 

vozpomajusçedetempo 

cdhpativeiconi-  PApx 
MD110 da Sqny.Ericson - 

do-voi{mejiâ 
(no mioimo2 

niues);' 
Teiefo6no fixvi na 

D'èvecompanhrÔ 	. 
are4ioas'iiihas; 

referçncia: 

teclado iuminoso - 

mesa' medidas 	. 

Portu,gu'ês;j'5  

INTELB?AS 

- 	- 

totalmente -em..,  

-, 	-.  

'7 

.(míni&ioi.lOs)  

TELEFONE'COMFIO-"''  
ITEM COM  

umirçosocam .-
idntificador de-  
chaFnklas 4(DTMF/FSK);  
ágehdt'elefônicaeiv-  

de fiash peoiciado  

parede e'praqs6 em  

pFoximdasJçmx  

x-2perp (itura x  
iargraro'fundida,de)' 
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TribudaF- de Justíç& dd Efbdo dë»at&  Grosso 	 

	

/ 	
/ 	Coordendàna Administrativa 

11 
roni,4j1 	k, 	y

Departahepto Administrptivo —GerênctàSetoriat Øe Liçitação 
- 	 - 	 ' 	

7. 	e 	Tejefone: (65)617-3747- 
- 	 '- 	3e4naii: Iicitacaà@tjmt.jusMr' 	 

ATA DE REGISTRO,PREVO N 114/2017 - CIA O137493-46'2011 8 11-0000' r 	/  

\Ertder7eço venida MigüeISút;I, 	 Bairro Cidade V?rde 
'Cidade Cuiaba/Mt2 	CEP 78 028-400 	 e  
TIeFone ('5) 363'7'600 	EMAiL Iicitacaojvminfomatica com ':br 

Nohïto'7Repyesehtarifee'baI:4IACIO )OELSANJANA DAÇOST4 ç 
Cartêira de Identidade. 044511,1-2 

 
órgão Expedidor SS/MT 

CPF 328 .156.891-20 '7 	

A 

2.2 	O preço 7registrado, a( especifi&aç4ps dp —objto, 
forn%edor(és) ç a denâi cpndições bfertads na("s) froposta'ts)  são asqpe 

seguem:  

TribUndI Øéustiça' 
F4ATOGOSSQ: 

1' 

" 	a.- DADÓTAÇAOORAMET.ARIÁ 
7',- 	

•' 	A' 

despesas decorrentes da- 'futura e even{uaí éoniratação, objeto - desle 
- 	instrumento, çorrerão pela seguinfe 5otação Qrçame'iltária 

Protàmad -1a1a1ho: 036 

/ j'Jatute?ada Dds$sá: 4t4.90.'52.1.1 

Bioco_Dès. Ántónlo de Arruda -Av. HistoriadorRubehsdap4énonç £/N Praça  das Bahdeiç 

- 	 - 	CEP?: 7po49-9/Cuibá-MT - tel:: (qS) 

7 	 4._\ 	•-1 	't 	 ,', 	i 	e 

'7 

7" 

Eonte:IQO/ 240 

7 	' 	,ç.  •' 
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Tribunal. .dôiuius.ti'ça do'EsVadq'detMdtpGrosso 
- 	- 	 Co'prdehadoria Administava, 

Dèpartaménfo.Adinisirativo - é3er*ncia-Setoril de Licitáção- 
- -4 	 Telefõne: (65)317-3747 

- 	 e-mail: licitacao@tjrnt.ius.l*  

e 

 

 

Tribunal de.Justlç 
MATO GROSSO 

AtA'DE REGISTRO PREÇOS N.i1412917,-CIA. O1374b3;4.2OI,7.841.00oo 
Projetojtividade/Opêração Especial: 2007 - MSnutenQãd,»o Serviçdá Gerais  

1 

4. VALIDADEDÂAtA 
 

4.1. 	A validde da14tà é' Regitro dê, Pr'eços ser'de 12 -(ddze) meses, contadoá desúa 
assinaiBra; não podend9 ser prgrrogada. 	' 

5;' DA ADMINISRÂÇÃO PiA ATA DE REGISTRO DE F'ikwos 
7- 	- 

5 1 	A Gerência da Atã' de Re9istro de Preços ficara a cargo do Tribunal de 
Jús'tiça/lepartaiiiento Adminisfrativo,1 nos -termos das nornis qÕe regem, à matéria 
normqt)zções internas.  

• 1 

5.2 A'Ma de R'egiétro de Preçós -oriunda destecerÇarne,dijiníe suâ44gência;'0esde que 
preiamente autorizada pelo órgão gerenciador, podêra ser»tilizada por orãos entidades 
'qa Aqmjpistração. 

 

5.3/ Os' órgãos ou pntid4es 'interessados na'qtiúzação -da AtadeRegistro e- Rjos 
deverão enca}ninhar solicitaâo pe,via ao órgão gerenciadQrJDepaçtamento Administrtivo -'. ) -  

- 	- 	 - 

5.4. A atiliíação destã Aat'por 'outrotrgãd ou entidadé -fica corí&içnada aos eguinÍes 
fressupstosH 	 -• 	

4 

/ 	a) Não-comprometim'4jtbd&cpacidade operacionàVdoJornebedor. 

- - 	b) Anúência expressa dq'fornecedàr.L. 	 - 
1 

Não exçéder -á 100W cep por cento) dos quantitati 	dositens,;ou loS do 
'iptrumento cohvocatór(q. 	- 

'4- 

1- 

-.4  
5.5 O quqntjtativofdeborr'ente'das adesões à áta d /eg 
fla-'totalidade, ab umntUplo,dq quantitativo de cada 
preços para oórão g&enciador e órgãos participaníéP 
nãb,pãrticipantêsque derirem, 

-4 

itro'çIé preços qopode'rá exceder, 
item registrado na ata de registro de 
ind&peridente do riúméro.de  ófgãost 

1 	
1* 	

4 
• 1 

,6-.Y REVISAO'EtANCELAMENTO\  
61 	A Administração realizara pesquisa de mercado periodicamepte, em 
intØrValos 	superiores á180 (cento epitên;a) dijs afim de yrifidar a vantajoiidade, 
dos,pyeçós registrados nesta1Afa. 	 - 

C62 	O preços r4istrados poderão ser revistos em decQrr&ncia de eventual 
redu9ão cios preiõs praticados.ho rnercádo'ou .de fato -que eleye, o çust& do sbiØ!o 
registrado, cabendo a Admiri4straçãtí promover a& negociaççs junto ao(s) 
fqr.necedor(és). 

Qijando o prego -registrado iomanse siíperior- ao preço prathao' rfb 
mercad

11 
 o por motivo superveniente, a Administração c6nt'oçarao(s) fornecedor(es) 

Para' riegdcidr(em) a redução dos pregos áos)ialqre priaticdqos'pelomeicsdo.t 

6.4. - - Ofornecedorue não 'aceitar reduzir seu preço -ao valor- praticado pefd 
mercado sera liberado ab com prorqissô asumido, sem aplicação de penalidade 

- 6.4.1., 	A ordèrn de classificação tlds fornècedores que aceitarem reduzir 
;eus preços aos v1ofes r milcadoobservará a cjassificaçãooriginal. 

xi 	 4-- 

Bio 	De?António d —e ArruØa -Av. P-iistàriador Rubens de Mendonça, S/N- Praça dasBandeiras - 	- 	,ÇEP.: 76049-926 - Cuiap - MT - Tei. -(65) 3617-3757;  - 

'.4 
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T;ibunI dd justiça ds Estadc.de:Mafõ GrssÕ 
» 	CoordnatJpria'Arpinistrativa 

'- 	Departamento-cjministrativo — Gerêrtcia Setorial'dê Licitço 
A Teiefone: (65)3d17-37Â7 

- 	, 	 e-mail: 1icitaca,9@tJmt.Jvbr  

'4 

4 

oportutuade denegoaiaço - 	 / 

4- 
 

6'G 	Não,havendo'êxito rias teocições o orgãogerqncidor devera proceder a" 
revogàç'ão deSta ata dé regisftQ dê 'preços,,, àdotano1 ás» rnédidàs babíÇ'eis p4ra 

obtençãà-øa contratação mais Vantajosa.' 	 - 	- 

6.7. 	0 registrddofornecedprérá 	 1- 

- 	. 	
-- 

,62.11k. 	Desçumpnr astondiçõestg ata de regi strqde preço,, 	 - 

6.7.2 	'- Não retirar a nota de empenho 01? instrutnento euiyalnte no przo 

estabelecido pela.Adrtiinistraçao) 5tT) juiificativa'áCeitaveI, 	
- ¼ 

4' 	
)-  

-' 	 673 	Não aceit reduzir o sü preqo registrado, na hipqtesd deste $, 
totnar sup'erior aqueles praticados no merõad4ou  

6.7.4: 	frer sançãp1rhinistrativa cujo efeito tprnq o1proibiçlo de celebrar 
contrato adminFratiyo aiqançdidó pÇ4 órgão ger'nciador' e 'órgão(s) 

" 	5açtÍcipants» 	•''.'-' 	 .- 

4 

Ç.8/ 	0.eancelameflto de registros lias hipoteses previstas nç'itens 671, 67 2 
6.7.4 será form9iizado por despacho çld orâó gerenci8dr, ass4egura'do 9 contraditorio 

• - 	 eaampladefesa. 	 " 

J •.- 	 _ 	

Á 	
- 	

1\ 	
•a 

• 

O • cancelarnentp, .d9- 	r çgist rb de', preços p9dqa ocorrer por -fato 
superveniente-, decorrente de caso fortuito ou força maior, ,que pejudique o 
cunj'pimerito da ata, 'deyanente compr&ádos e just1fióadô: 	 - 

-razã&d&JnteresVd rii3blico;-oJ 
4 	- 

6.9.2. 	A pedido doiornecedor. 

7- CÕIJDIôÓÉS GERÁIS 
 

-, 

do.forne* 	As coodiqes gerais 	imn\o t4s coocs pazos ftatØ ntreaepç  

recebimento - o objeto as obrigações da Admintstrac3ão É do fornecedor degisrdo, 
i 7 	pnalidades e'demais-condições do ajuste, 4encontraih4e definidos no Termo de, 
-~ 	• 	

- 	 Reterêncih, ANEXO AO EDITAL. 
 

4 -t. 
"7.2. ' 

. 
E vedado efetuar acrescimós no quantitativos fixados nefa' ta de regitro' 

-4- 

 

de-preços, inclusive o acrecimo de que trata o § l°do ar t 65 da LeL?8 666/93 1 

4 	r 	 ata de realizaçãq da sessão publica do 45Êëgão, contendo à reIaç4o dos 
IicitantM que 

Tetaifim; 
cotar os bens ou serviço com preçot iguais ao'ao Iictànte 

- 	 ',4!dcoDes. A9ti$de Arrud ,- Av.4-Historiadcr'Rubens de Méndonças/N Psaça das Bandeiras 
- 	 t t'- CEP.: 78049-926'-Cuiabá -'MT -  Tei.:65) 3617-3747-, 	 - 4 

'4 

tri6I?rI eiutiça •'' 
,MATQ'dRÓSSO 

-  

ATA DERGXSTRÓ,FREÇO$ N. í14/2017 - CIA. b374936:2017.811.0000 
5 6 	- 	Quando p preço de mercadotornar-se superior tos preçds ràgistra4dos p o 

forncedor náo4pJdercurflpnrp co'mprômjsso & orgão erepciador podra 
-4 	

1 	
- 	

.1 

651 	Liberar o fornecedor 

 

dó comprpmisso asbumido caso a 
comunicação óéprrek antés1dp pecjidç de fornecimento, esem aplicação, da 
4penalidade se confir?da à veraciøade. Øos mptr&os e ôorpprovantes. 

a'pres$tá'osje 
C___ 	,' 	 (1 

Convõcar ds  demais' 'fornecè]ores pàràèsségurar igual 
4 
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1 
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'Tháuno) de JUstiçado Estado dê MdfõGrôssô 
Coórdênadoria Adrhínistrativa 

-'4 

Depaflamento Adminitiativo -Gerência Setorial de Licitação 
i' 	Telefone: (65)3617-3747 
e-maii: licitaca6@tjrnt.jus.bi  

Tribunal de Justiça 
MATÓ GROSSO 

A1A DE REGISTRO,PREÇOS N11i4/2017 - CIA. 0I37493-46.201Z8.11.9000 
vencedor do certame, seráaneada'a esta Ata dp.RegiS,tro de Preços, noatermos  do 
açt. 11, .§4,0  do Decreto n 7.92, de 201,'4. 

7.4. 	As oorresponncias eçpeidãs'pelaà panes signajáriàs deverão nienpibnár 
b rúrtero deste instrumento e assuntoesSecífiôo datdorrespondêôcia. .' 

75 	As com vnicaçõesfeitasadlórgão 'ereríciadoreérão ser dhdereçpdap ap- 
TRIBI3NAL:DÊ JUSTIÇA DO tSTÁDO D1MATO qRosO 'DEPARTAMENTO 
ÀpMINlstRpTlvQ-olvls'ÂO ÔE CdMPRAà 	ANEXO' ADIViINI?[t@ÀT4VO 
DEËMBXÃG»DOR- ANTÓNIO DE4  ÁRRUDe. —AV. -II)&rQMIADOR RLJENè,'DE 
MENdONÇÁ,/N—CUlABÁ-MT- CEP l8104b-96. -. 

7.6. 	Eveniu9idinudariças de'ende'reço do &dãõ adêrehtequ' dos,  omdcedores 
- deveo-seçcomunicadSs por scrito ao óigo ger'enciador., 

77• 	Tõdo instrumento de prdcuráção deverájonstar firmá reconhecida do 
mandante nos termos'qo artigo 64, parágrgfb 2°, db Código' Civil Brásiléiro. 

1 

7.8. 	,Of,&neceçiór obriga-se,a manter em cdmpafibiíidade cóm asdbrig'açóspbt 
ele assumida', com todas as coqdições de habilitação e qualificpção 4xigdas na - -e 

licitaço .a4cu?npriy fielrnëdté as' Cláusulas brà avénçadasb&rn como comas normas 
previstas na Lei n .8.666/93  e' legislação complêmentar, durante a vigência desta Ata 
de Registro de.Preços.  

79 	Os casos omissos que não ultrapasè6jn a competência dó Fiscal da ARP 
s'érão resolvidps effl reuhiõés fofmais realizàdaè éqtre.iõ Fiscai, o -FdÇnecedor oá seu 
procuradoé' a quem' interessar, lávrandó-se ão ií,al da reunião ata circunstanciada 
assinada por todos os presentes que devera ser juntada aos autos e'encaminhada para 
a ciência do prdenadortle Despesas. r 	

-t 	1 	 .,•. 	 4 

/ 

1 

1 

1 

1 

8. dA PUBLiCAÇÃO 	1 

8.1. 	à Extrato deita Áfaserá publicadono-  Diário Ofidiat'do Estado de- Maio 
Grosso, ponfórrtie disposto no artigo 61, parágrafo inico, da Lei n. 8.666/1 S3e 
divulbada nasite.do.ITJIS4t. 	 .- 	'-- 

'z 

9. DOFOjO 

9.1. 	• Fica eléi'to b Foro, dá CoTfarca de Cuiabá, Estadq-deiv1to Grosso,'para- 
dirimir qusaüer controvórsiàs oriundas deste instrumento, renunciandose qualqçieç 
outro. 	- 

'4 - 
4, 	 -4 

a2t 	Pafa fjrmôza e validade, do pactuado, a pr'esente Áfa 
(duas) vias de igual teor, que, depois Pá, lida e'çhada-em ordem',, 
conttaehtós e dúas testemunhas. 

e-. 	 1 

4%. 

qL ívra4a,em 02-
vai tasin4da pelos 

1 

,1 

Cuiabádtvíç g dè'novembro de'2d1-7: 
/4 

1 

B!ocoDes. Aptónlo deArruda —Av. Historiador Rubns de Mendonça, S/N - PraçadasBandeiras 
ÇP.: 78O4-9Z6 Cuiabá —MT - Te!1; (65) 3617-377 	, 	 - 

-4 	 4 	 - 
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CI1. 

Tpbuna! de J'istiçó do Estado dèMdtoGrQsso 
- 	 Coordenadoria Adniinittativa 

ent Administrtivo — Geência Setorial de Licitção 
Telefone:(  55)35t1-$747  

mail licitacao@tjmt 

1'- 

• A. 0137493-46.2017.84jt40000 	 1 -, 
XLENANDRADE ADDARIO 
)tJSTIÇE SUSTITUIÇÂO LEkAI. 
TRÀTANT  

- 1 	 , 

ATk DEREGÏsRqPRçosN. 1 f 
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,ÇEP:J8O49-92 tCulpbá - MT -Jel.: (6fi),361747 1' «e  
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Tribunal de Justiça 
MATO GRÕSSÔ 
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