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Tnnryro DE REFERÊNCrA N.'55/2015

FonvraçÃo DE SrsrEMA DE Rncrsrno DE PREÇos rARA EvENTUAL AeursrÇÃo
DE MATERIAL PERMANENTE

1. IrrnoouÇÂo

f.1. A lei no 10.520102, que institui a licitação na modalidade pregão, estabelece, em seu art.
3o, que a definição precisa, suficiente e clara do objeto por meio de Termo de Referência
constitui fase preparatória do Pregão.

1.2. Assim, o presente instrumento engloba o conjunto de elementos necessários e suficiente
paru caracterizar o objeto, tendo sido elaborado com base nas informações constantes do
Documento Virlual no EXP 545312015.

1.3. O objeto deste TR será adquirido pelo sistema de registro de preços que consiste em um
arquivo de preços de bens e serviços selecionados mediante licitação, utilizáveis, sempre que

necessário, pela Administração.

1.4. A contratação pretendida deverá observar, ainda, o disposto nas Resoluções TP no

02612006 e 03512006, que instituem, respectivamente, a licitação na modalidade pregão e o
Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Corte de Justiça, ou outro normativo interno
que venha a substituí-los.

2. On.rnro

2.1. O presente instrumento tem por objeto a formação de sistema de registro de preços para

eventual aquisição de material permanente para compor a sala do serviço médico do Fórum
Criminal com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeito de fabricaçáo,para atender a

demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima.

2.2.Para fins de adequação ao disposto na lei n" 10.520/02, consideram-se os bens em tela
como comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

3. FINaLIpADE/JUsTIFICATIvA

3.1. A aquisição em tela faz parte de um processo que tem como premissa disponibilizar uma

infraeskutura compatível com as atividades desenvolvidas por este Tribunal, provendo todos

os setores com móveis desenvolvidos a partir de técnicas que aliúam conforto e qualidade.

3.2. A aquisição dos materiais permanentes previstos neste instrumento servirá para compor a

sala destinada ao serviço médico do Fórum Criminal da Comarca de Boa Vista e reserva

técnica da SGBM.

4. EspBcrFrcAÇÃo Do OBJETo

4.1. O objeto deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste

instrumento.
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Item Especificação Und. Qtd.

I

Cadeira de rodas, possuindo as seguintes características:
Estofamento do assento e encosto em Courvin ou nylon impermeável e

resistente, assento removível, apoio de braço injetado, cadeira dobrável,
com freios, pedais apoio dos pés, pneus das rodas (dianteiras e traseiras)
maciços ou infláveis, acabamento em pintura epoxy na cor cinza ou prata

ou preta (ou cor sóbria), tubo em aÇo, para adultos, com instruÇões.

Und. 05

2

Divã para exâmes com 02 módulos, possuindo as seguintes
características:
Divã com elevação do encosto com 03 posições e porta papeleira e 02
módulos. Sendo:
01 Módulo Prateleira: 02 prateleiras internas e 0l porta em MDF.
01 Módulo Gaveteiro: Gaveteiro com 02 gavetas de 12 cm de altura e
02 gavetas de 24cm de altura, ambas com bojos em ABS.
Estrutura em MDF com revestimento melamínico.
Gavetas plásticas em poliestireno moldadas em vacum-forming sem
cantos vivos como norÍna da vigilância sanitária.
Puxadores em aço.
Corrediças em aço com pintura epoxi com rodizios com stop e deslize
suave aplicada com pequeno desnível que não permite que a gaveta fique
entre aberta em determinada posição.
Estofamento revestido em courvim lavável branco e espuma densidade 33.

Und. 05

3

Biombo, possuindo as seguintes características:
Biombo de duas faces com 4 pés com rodízios, estrutura em tubos de
aço redondo, pintura eletrostática pó base epoxi de alta resistência
branco, tecido resistente na cor branca. Dimensões: altura 180 cm X
55/60 cm (cada face).

Und. 05

4
Escada 02 degraus, possuindo as seguintes características:
Escada 02 degraus para divã com piso de borracha antiderrapante cor
preta, estrutura tulular reforçada em pintura epóxi (anti-femrgem) branca

Und. 05

4.2. Trata-se de empreitada por preço unitário com adjudicação global do objeto.

4.3. Os itens a serem registrados, bem como suas especificações e quantitativos, encontram-se
previstos na tabela abaixo:
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e pés com ponteiras de borracha.
Dimensões aproximadas 0,40 { 0,40 m.

4.4. Todos os materiais deverão estar em consonância com as especiÍicações contidas na
tabela acima, estando o FORNECEDOR obrigado a substituir qualquer item que não atenda
completamente o contido no referido anexo.

4.5.Da Garantia:

4'5.1 O FORNECEDOR deverá apresentar garantia integral dos materiais de, no mínimo, 12
(doze) meses, contados a partir do recebimento definiiivo dos itens, período este em que
eventuais defeitos de fabricação devem ser reparados sem ônus para Lsta Corte, mediante
visita técnica gratuita e reposição de peças e componentes necessários.

4'5.2 Durante o prazo de vigência da garantia poderão ser efetuadas quantas manutenções se
ftzercm necessárias.

4'5'3 O FORNECEDOR deverá substituir os móveis defeituosos por outro igual, às suas
expensas, temporariamente, no caso do reparo não ocorrer em até 05 (cincoi dias úteis e
definitivamente no caso de ultrapassar 30 (trinta) dias corridos, exigindo-se nesté último que o
material seja novo, de mesmo modelo ou superior, todos contados da data de recebimento da
notificação.

4'5'4 Havendo necessidade, durante o período de garantia, a empresa fica obrigada a prestar
manutenção nos bens.

4'5'5 Relativamente ao dispostos nos subitens acima, aplica-se, subsidiariamente, no que
couber, a Lei no 8'078, de I I de setembro de 1990 - Códigô de Defesa do Consumidor.
4'6' A existência de preços registrados não obriga a Administração afirmar contratações que
deles poderão advir, cabendo, contudo, na hipóiese de opção por outro meio de contratação,
assegurar ao beneficiário do registro preferência em igualàade àe condições.
4'7' Os pedidos, caso necessário, serão realizados preferencialmente de forma trimestral.

5. Pnazos E Local Dn ENrnnca

:'1' O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da
data de sua publicação.

5'2' O FORNECEDOR disporá do prazo de 60 (sessenta) dias para entrega dos bens, contados
da data de recebimento da nota de empeúo referente aoá pedidos

5'3. 
-Os 

materiais poderão ser entregues em qualquer um dos locais abaixo estabelecidos,
conforme constar na Ordem de Fornecimento:

5.4. Antes da entrega do material deverá ocorrer o Agendamento Prévio junto à Seção de
Gestão de Bens Móveis no horário de expediente (08h às 14h), através dos seguintes
contatos (95) 3198-2839, (95) 3198-2840 e e-mail: natrimonio@,tirr.ius.br. Os custos

do Centro Cívico, 296 - Centro. CEp OS.:OtJg0
Avenida CB. PM. José Tabira de Alencar Macedo, SN, C*""ã, CEp 69i13-
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gerados referentes as tentativas de entregas não agendadas previamente, serão por conta do

FORNECEDOR.

5.5. Eventual mudança no endereço de entrega dos materiais será informada prévia e

oportunamente ao FORNECEDOR, sem que acarrete ônus ao CONTRATANTE.

6. onÇauENToEsrIMADo

6.1. Com base na cotação de preços constante do Documento Virtual n" EXP 545312015,

estima-se que o valor global da contratação em tela será de R$ 19.974170 (dezenove mil,

novecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), conforme planilha de orçamento

detalhado abaixo:

6.2.Objeto será custeado através do Programa de Trabalho no 12.601.02.061.0003.2124 -
operacionalizaçáo do FUNDEJURR, pela Rubrica item n' 4.4.90.52. - material permanente.

6.3.O preço deverá abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, assim como

q.raisque.'atividades ou insumos necessários à execução do objeto, mesmo quando não

opr.rru*.nte indicados, não cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos previsíveis.

7. osntcA.ÇÔns

7.1. Durante a execução do objeto, o FORNECEDOR deverá:

a) manter Preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência da

Ata, para representá-lo administrativamente sempre que for necessário, o qual deverá

ser indicado mediante declaração onde deverá constar o nome completo, n'do CPF e

do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação

profissional, bem como número telefônico para contato e, quando houver, endereço

de e-mail;

b) o Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas as faturas e outras

questões referentes ao objeto;

c) receber as ordens de fomecimento dos materiais, juntamente com a nota de empeúo

e tomar providências imediatas, com vistas à sua execução;

d) fornecer os bens embalados em material que impeça a sua daniÍicação quando do

transporte;

e) respeitar rigorosamente as especificações contidas neste instrumento;

0 cumprir suas obrigações fornecendo produtos de qualidade, que atendam as noÍnas

técnicas de fabricàção, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral

atendimento de toda a legislação pertinente ao fornecimento e assumindo a

01 Cadeira de rodas Und. 05 1.108,33 5.541,65

02 Divã para exâmes com 02 módulos Und. 05 2.515,28 12.576,40

03 Biombo Und. 05 273,00 1.365,00

04 Escada 02 degraus Und. 05 98,33 491,65

PTANILHA DE O

IrBnn Descrição UND Qrn.
Valor Unitário

íR§) Valor Total (RS)

Valor Global,(R$) 19.9i74.70
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responsabilidade por todos os custos incluindo preço de transporte, mão-de-obra para
carga e descarga, tributos e demais custos adicionais;

responsabilizar-se por quaisquer danos aos equipamentos e peças, ocorridos durante
a entrega;

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

manter, durante o fornecimento, as condições de habilitação exigidas na contratação,
devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da
manutenção dessas condições;

j) cumprir obrigatoriamente os prazos e demais condições estabelecidas neste
instrumento e no edital; e

k) responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos bens.

7.2. São expressamente vedadas ao FORNECEDOR:

a) a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia
attorizaçã,o do CONTRATANTE; e

b) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE,
durante o fornecimento.

7.3. Durante a execução do objeto, o CONTRATANTE deverá proceder conforme os casos
abaixo:

a) prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que veúam a ser solicitados
pelo FORNECEDOR ou por seu Preposto;

b) efetuar o pagamento devido pela entrega dos bens, desde que cumpridas todas as

formalidades e exigências contratuais;

c) comunicar oficialmente ao FORNECEDOR quaisquer falhas verificadas nos bens
fornecidos;

nomear um ou mais servidores para fazer a fiscalização e o acompaúamento da
entrega dos materiais. Tal fiscalização não exclui nem reduz as responsabilidades do
FORNECEDOR em relação ao acordado; e

rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, a entrega dos bens que

estiverem em desacordo com as especificações apresentadas na tabela constante do
item 4.3. Para que esta rejeição seja considerada válida, bastará a comprovação de

envio de notificação escrita ao preposto do FORNECEDOR.

8. AcoTTpANHAMENTo E FrscAl.tzlçlio

8.1. O acompanhamento e a fiscalização serão exercidos por um representante da

Administração especialmente desi gnado pela Secretaria Demandante.

8.2. Autorizada a aquisição e expedida a Nota de Empeúo, a mesma será encamiúada ao

FORNECEDOR, juntamente com a Ordem de Fornecimento, por carta com aviso de

recebimento, fax, e-mail ou por qualquer outro meio capaz de registrar o recebimento, a fim
de possibilitar a contagem dos prazos.

c)

h)

i)

d)

e)

PROÍOCOLO
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S.3. A entrega dos bens e instalação (quando for o caso) será acompanhada e Íiscalizada pelo

Fiscal, especialmente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

8.4. O recebimento provisório serâ realizado em até 01 (um) dia útil, da data de entrega dos

materiais, mediante recibo, não configurando aceite.

S.5. O recebimento do objeto será realizado pelo Fiscal, após verificação da sua qualidade e

quantidade, devendo ser observadas as especificações apresentadas na tabela constante do

item 4.3.

8.6. Caso seja constatada a ocorrência de vício do material, ou que este esteja em desacordo

com as especificações apresentadas na tabela constante do item 4.3 deste instrumento, o

FORNECEDOR será convocado para substituílo no pÍazo máximo de 30 (trinta) dias,

contados da data de ciência de sua convocação pelo CONTRATANTE, ou demonstrar a

improcedência da recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

8.7. Depois de comprovada a adequação do objeto ao contrato e observado o disposto no art.

69 da Lei no 8.666193, será efetuado o recebimento definitivo, através de termo próprio, que

será emitido noprazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório.

9. PacamENTo

9.1. No ato de entrega do objeto, o FORNECEDOR deve apresentar documento fiscal válido,
detalhado, correspondente ao fornecimento.

9.2. Ao Fiscal caberá a atestação da fatura referente ao fornecimento.

9.3. Sendo identificada cobrança indevida na Nota Fiscal, a FISCALZAÇÃO poderá, a seu

critério, fazer a glosa dos valores indevidos, ou solicitar formalmente ao FORNECEDOR a

reapresentação da Nota Fiscal, devidamente corrigida. Nesse caso, a contagem do prazo para
pagamento será reiniciada a partir da nova emissão.

9.4. Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, a
FISCALIZAÇÃO comunicará formalmente os fatos ao FORNECEDOR a fim de que seja
feita a devolução do valor correspondente.

9.5. O pagamento serâ realizado em no máximo 30 (trinta) dias, contados do recebimento
definitivo do objeto, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente do
FORNECEDOR.

9.6. Nos termos do art. 5", §3o da Lei n' 8.666193, os pagamentos de despesas cujos valores
não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 24, da mesma lei, sem prejuízo do que
dispõe o seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados da apresentação da fatura.

9.7. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pelo FORNECEDOR.

9.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualizaçáo financeira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento ate a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das
seguintes formulas:

I: (T)í100)
36s

EM:IxNxVP
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I: Índice de atualização financeira
TX: Percenfual da taxa de juros de mora anual
EM: Encargos Moratórios devidos
N : Número de dias entre a data previstapaÍa o pagamento e a do efetivo
pagamento
VP : Valor da Prestação em atraso

9.9. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem
ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da Secretaria-
Geral desta Corte, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

10. Ar,rrnq.ÇÃo E RrsclsÃo DA ArA

10.1. Os preços registrados em ata poderão ser revistos observadas, dentre outras hipóteses:

a) alteração da política econômica do País que resulte reflexos nos preços registrados;

b) em decorrência de eventual aumento ou redução dos preços praticados no mercado; e

c) por força de situações imprevisíveis que produzam reflexos nos preços de mercado.

10.2. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preço
praticado no mercado, caberá ao órgão gestor:

a) convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado no mercado; e

b) frustrada a negociação, liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido.

10.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da
Ata requerer o cancelamento do registro, o TJRR poderá liberá-lo do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidades, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento e forem aceitas as justificativas nos moldes do disposto no parágrafo único do
art.26, da Resolução TP n" 03512006.

10.4. Os fatos decorrentes de situações imprevisíveis que resultem no impedimento de
contratar ao preço registrado, deverão estar devidamente comprovados no processo que der
origem à análise da revisão, sob pena de obstaculizar aalteração do preço objeto de registro.

10.5. Os preços registrados poderão ser cancelados pela Administração, por decisão
fundamentada, observadas as regras constantes da Resolução TP n" 035/2006, pondo fim às

obrigações assumidas pelo FORNECEDOR, fazendo desaparecer a expectativa de direito de
contratar com o Tribunal nas condições pactuadas.

10.6. O cancelamento do preço registrado em Ata observará as regras atinentes ao
desfazimento dos contratos em geral, especialmente quanto ao oferecimento do contraditório
e da ampla defesa, somente podendo ser cancelado nas hipóteses previstas no art. 35 da
Resolução TP no 03512006.

10.7. Na forma dos arts. 37 a 39 da Resolução TP n' 035/2006, o Sistema de Registro de
Preços poderá ser revogado em razão da superveniência de interesse público ou invalidado
quando houver o reconhecimento de alguma ilegalidade, devendo estar tudo devidamente
justificado nos autos.
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1L. PnNaIIDADES

lt.l. Com fundamento no art. 7' da Lei n" 10.520/02, frcarâ impedida de licitar com o
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e será descredenciada do cadastro de fomecedores

do CONTRATANTE, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem

prejuízo das demais cominações legais, a CONTRATADA que:

a) apresentar documentação falsa;

b; fraudar na execução do contrato;

c) comportar-se de modo inidôneo;

d) cometer fraude fiscal; e

e) frzer declaração falsa.

11.2. Para fins do disposto na alínea "c" do item anterior, reputar-se-ão inidôneos atos tais

como os descritos nos artigos 89 a 98, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

11.3. O retardamento da execução do objeto ensejará, ainda, as seguintes multas moratórias,

conforme estabelecido no art. 86 da Lei n'8.666193

a) a multa moratória, prevista no art. 86 da Lei n' 8.666193, será calculada no percentual

de 0,3%o (três décimos por cento) sobre o valor do item em mora, por dia de atraso, até

o limite de 30 (trinta) dias;

b) multa de l0oÁ (dez por cento) com acréscimo de 0,I3yo (treze décimos por cento) ao

dia, incidente a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia, sobre o valor dos itens em

atraso, na hipótese de atraso por período superior ao previsto na alínea "a", limitado
em até 60 (sessenta) dias;

c) multa de l0oÁ (dez por cento) sobre o valor correspondente aos itens, desde que

caracteizada a inexecução parcial; e

d) multa de líYo (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de inexecução
total da obrigação assumida, sem prejuízo da cobrança de multa moratória nos termos
previstos nas alíneas acima.

11.4. As multas previstas neste instrumento, que são independentes e acumuláveis, poderão

ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, que não poderão

ser superiores ao valor contratado.

11.5. Toda penalidade aplicada será registrada no SICAF e no cadastro de fornecedores do
TJRR.

12. DrsposrÇÕEs FrN.qrs

12.1. A Secretaria Geral decidirá os casos omissos.

Boa Vista, 14 de maio de 2015.

HnNnrqu TavlnBs
AourNrsrnATrvosCuprs DA SEÇÃo


