
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Secretaria de Gestão Administrativa,{Divisão de Acompanhamento de Gestão

Seção de Projetos Adminishativos

TERMo DE REFERÉNCIA N." 59/2015

FORMAÇÃo DE SISTEMÀ DE REGISTRo DE PREÇos PARA EVENTUAL AQUISIÇÃo DE
MATERIAL PERII,TANENTE - FREEZER, GELADEIRA, FOGÃO E OUTROS

1. INTRoDUÇÀo

1.1. A lei n' 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 pÍesente instrumento engloba o conjunto de elementos necessários e
suficiente para caracÍeizu o objeto, tendo sido elaborado com base nas informações
apresentadas no Documento Virtual EPX n' 5 694/2015.

1.3. A contratação pretendida poderá observar, ainda, o disposto nas Resoluções TP n
02612006 e 008/201 5 , que instituem, Íespectivamente, a licitação na modalidade pregão
e o sistema de regisüo de preços no âmbito desta Corte de Justiça.

1.4. 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, utiliáveis,
sempre que necessrírio, pela Administração.

2. Osrro

2.1, O presente instrumento tem por objeto a formação de sistema de registro de preços
para eventual aquisição de material permanente Freezer, Geladeira, Fogão, Microondas
e Liquidificador com garantia minima de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação,
pam atender a demanda do Poder Judiciririo do Estado de Roraima.

2,2. Para fins de adequação ao disposto na lei no 10.520/02, consideram-se os bens em
tela como comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempeúo e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

3. Ftxnlrolor/Jusrrnrclrrv.l

3.1. A aqúsição dos materiais permanentes servirá para compor Írs copas e coziúas do
Fórum Criminal e Prédio Administrativo da Comarca de Boa Vista, como também
reserva técnica para suprir eventual necessidade.

4. EsPEcrFrcÁÇÃo Do OBJETo

4.f. O objeto deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste
instrumento.
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4.2. Os itens que comporão a futura Ata, bem como suas especificações e respectivo

quantitativo, encontram-se previstos na tabela abaixo:

01

Freezer frost free vertical 200 a 250 litros, 1 porta, com pés

niveladores, não devendo conter CFC, controle externo de

temperatura, branco, 1 1 0V.
Und. 05

02

Freezer horizontal 290 t 310 litros, 1 porta com dobradiças

balanceadas, com dreno frontal para limpeza, pés com rodízios,

eficiência energética "A", dupla função, branco, não conter CFC,

110V.

Und. 05

03

Freezer horizontal 500 a 530 litros, com 2 portas com dobradiças

balanceadas, , com dreno frontal para limpeza, pes com rodízios,

dupla função, branco, não conter CFC, 110V.
Und. 05

04

Geladeira 2 portas frost free 429 a 500 litros, branca, selo procel

"4", gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de

ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa, com controle de

temperatura do freezer e do refrigerador, prateleiras de vidro
temperado, iluminação interna, degelo automático, voltagem 110V.

Und. 20

05

Microondas 30 litros, branco, com prato giratório, relógio, timer,
luz interna, display digital, trava de segurança, voltagem l10V ou
bivolt.

Und. 15

06

Fogão 4 bocas de alta pressão industrial, com bandeja coletora de

resíduos, registros de gás com manípulos expostos de facil
manuseio, 4 pés Íixos, à Gás GLP, confeccionado em aço carbono,
pintura eletrostática a po que resiste a alta temperatura, acendimento
manual, com mangueira e registro de qualidade e que atendam as

NBR 8473 e7613.

Und. 08

07

Fogão 6 bocas de alta pressão industrial com forno, com bandeja
coletora de resíduos, registros de gás com manípulos expostos de

facil manuseio, 4 pés fixos, à Gás GLP, confeccionado em aço

carbono, pintura eletrostática a pô que resiste a alta temperatura,
acendimento manual, capacidade mínima do forno de litros,
esmaltado em esmalte preto limpa fácil com prateleira removível e

regulável no forno, com mangueira e registro de gás inclusos e que
atendam as NBR 8473 e 7613.

Und. 04

08

Fogão à gás de piso 4 bocas com acendimento automático dos 4
queimadores e do forno, mesa sobreposta em inox, forno
autolimpante com diferentes níveis de temperatwa e com capacidade
mínima de 55 litros, com luz no forno, classe energética A, válvula
de segurança corta gás, tampa em vidro total, bivolt, com mangueira
e registro de gás inclusos e que atendam as NBR 8473 e 7613.
Cor: Branco.

Und. 05

09

Fogão à gás de piso 5 bocas com acendimento automático dos 5

queimadores e do fomo, mesa sobreposta em inox, fomo
autolimpante com diferentes níveis de temperatura e com capacidade
mínima de 90 litros, com luz no fomo, classe energética A, válvula
de segurança corta gás, tampa em vidro total, bivolt, com mangueira
e registro de gás inclusos e que atendam as NBR 8473 e 7613.
Cor: Branco

Und. 10

ITEM EsrucrrrclçÃo Uwo. Qro.
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l0 LiquidiÍicador com jaÍa plástica de 1,5 litros, potência de no

mínimo 400 w e 3 velocidades, voltagem 1lOV ou bivolt.
Und. 10

4.3. O produto deverá ser novo e entregue devidamente embalado de modo a protegê-

lo de qualquer dano eventual de manuseio/transporte, estando o FORNECEDOR
obrigado a substituilo caso ocorram tais danos.

4.4. Da Garantia:

4.4.1 O FORNECEDOR deverá apresentaÍ gaÍantia integral dos materiais de, no

mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo dos itens, período

este em que eventuais defeitos de fabricação devem ser reparados sem ônus para esta

Corte, mediânte visita técnica gratuita e reposição de peças e componentes necessários.

4.4.2 Durante o prazo de vigência da garantia poderão ser efetuadas quantas

manutenções se fizerem necessárias.

4.4.3 O FORNECEDOR deverá substituir os materiais defeituosos poÍ outro igual, às

suÍrs expensas, tempoÍariamente, no caso do reparo não ocorrer em até 05 (cinco) dias

úteis e áefinitivamente no caso de ultrapassar 30 (trinta) dias corridos, exigindo-se neste

último que o material seja novo, de mesmo modelo ou superior, todos contados da data

de recebimento da notificação.

4.4.4 Havendo necessidade, durante o período de garanti4 a empresa fica obrigada a

prestar manutenção nos bens.

4.4.5 Relativamente ao dispostos nos subitens acim4 aplica-se, subsidiariamente, no

que couber, a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do

Consumidor.

4.5. serão rejeitados os itens que não atendam aos requisitos constantes nas

especificações deste instrumento.

4.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar

contratações que deles poderão advir, cabendo, contudo, na hipótese de opção !o-t 9"qo
meio de contr;tação, Íssegurar ao beneficiário do registro preferência em igUaldade de

condições.

4.7. Os pedidos, caso necessários, serão realizados preferencialmente de forma

trimestral.

5. PRAZOS

5.1. O prazo de vigência da Ata será de 12 (doze) meses, contados da data de sua

publicação.

5.2, O prazo de entrega, observada a distância geogriífica do nosso Estado em relação

uo. grura", centros fãmecedores, será de 60 
-(sessenta) 

dias' a contar da data do

recebimento da Nota de EmPeúo.

5.3.OsbenspoderãoseÍentÍegueemqualquerumdoslocaisabaixoestabelecidos'
conforme constaÍ na Ordem de Fomecimento'
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do Centro Cívico, 296 - Centro. CEP 69.301-380
Avenida CB. PM. José Tabira de Alencar Macedo, S,N,

cEP 69.313-595
Av. Ene Garcez, no 1696 - São Francisco, CEP 69.305-135

5.4. Antes da entrega do material deverá ocorrer o Agendamento prévio junto à Seçâo
de Gestâo de Bens Móveis no horário de expediente (08h às l4h), através dos
seguintes contatos (95) 3198-2839, (95) 3198-2840 e e-mail: patrimonio@tirr.ius.br.
os custos 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
oportururmente ao FORNECEDOR, sem que acarrete ônus ao CONTRATANTE

6. ORÇAMENTo EsrrMADo

6.1. Com base na cotação de preços constante do Documento Virtual EpX n
569412015, estima-se que o valor global da contratação em tela será de R$ 113.g47,1g
(cento e heze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos), conforme
planilha de orçamento detalhado abaixo:

6.2. Objeto será custeado através do programa de Trabalho no
12.601.02.06r.0003.2124 - operacionalização do FLrrrDtJURR, pera Rubrica item nl
4.4.90.52 - Equipamentos e material permanente.

6'3' o preço deverá abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, assimcomo quaisquer atividades ou insumos necessários à execução do objetã, mesmoquando não expressamente indicados, não cabendo, posieriormentã, q*lrqu".
acréscimos previsíveis.

PLANILHA DE ORÇAMENTO DETALE LÀDO

Item Descrição Und. Qtd.
Valor Unitário

íRS)
Valor Total

(R$)
0l Freezer frost free vertical 200 a 250 litros Und. 05 2.200.94 1 1.004.70
02 f,'reezer horizontal 290 a 310 litros Und. 05 1.505,70 7.528.50
03 Freezer horizontal 500 a 530 litros Und. 05 2.122,84 10.614.20
04 Geladeira 2 portas frost free 429 a 500 Und. 20 2.554,36 51.087.20
05 Microondas 30 litros Und. 15 51 1,39 7.670.85
06 Fogão 4 bocas de alta pressão industrial Und. 08 768,00 6.144.00
07

Fogão 6 bocas de atta pressao inOustriat
com forno Und. 04 1.910,72 7.642,88

08 Fogão à gás de piso 4 bocas Und. 05 §?? )o 2.616,45
09 I'ogao a gas de prso 5 bocas Und. 10 768,51 7.685,10
10 Liquidificador Und. 10 185,33 1.853.30

Valor Global (R$) 113.847,18

LOCAL ENDERECO
Palácio da Justiça

Fórum Criminal

Nova Sede Administrativa
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7. OBRIGAÇÕES

7.1. Durante a vigência da Ata, o FORNECEDOR deverá:

a) manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência
da Ata, para represenú-lo administrativamente sempre que for necessário, o
qual deverá ser indicado mediante declaração onde deverá constaÍ 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 Íeferentes ao objeto;

c) respeitar rigorosamente as especificações contidas na tabela constante do item
4.3, quando do fomecimento do objeto;

d) manter, durante a vigência da Ata, as condições de habilitação exigidas na
licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato
impeditivo da manutenção dessas condições;

e) respeitar as noÍmas e procedimentos de controle intemo, inclusive de acesso às

dependências do TJRR;

f) cumprir obrigatoriamente os pÍazos e demais condições estabelecidas neste
instrumento e no edital;

g) responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fomecimento dos bens;

h) o FORNECEDOR obriga-se, independente de ser ou não fabricante do
equipamento/produto, a substituir toda unidade que apresentar imperfeições,
irregularidades ou divergências com Íui especificações constantes deste
instrumento, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento,

enquanto perdurar sua garaÍrtia e desde que o CONTRATANTE não teúa
contribuido, por ação ou omissão;

i) deverá fomecer junto com a Nota Fiscal/Fatura, o Certificado de Garantia ou
documento equivalente; e

j) observar os ditames da Lei no 8.078, de ll de setembro de 1990 - Código de

Defesa do Consumidor.

7.2, São expressamente vedadas ao FORNECEDOR:

a) a veiculação de publicidade acerca da contÍatação, salvo se houver prévia
autorização do CONTRATANTE;

a subcontatação, salvo se houver prévia autoizaçáo do CONTRATANTE; e

a conüatação de servidor peÍtencente ao quadro de pessoal do

CONTRATANTE, durante a vigência da Ata.

b)

c)



7.3. DuÍante a execução do objeto, o CONTRATANTE deverá proceder conforme os

casos abaixo:

a) prestaÍ as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelo FORNECEDOR ou por seu preposto;

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

formalidades e exigências contratuais;

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

d) nomear um ou mais servidores paru fazer a fiscalização e o acompanhamento da
entrega dos bens. Tal fiscalização não exclui nem reduz as responsabilidades do
FORNECEDOR em relação ao acordado; e

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

estiverem em desacordo com as especificações apresentadas no item 4.2. Para que esta
rejeição seja considerada válida, bastará a comprovação de envio de notificação escrita
ao preposto do FORNECEDOR.

8. ACoMPANHÁMENTo E FrscAlrzAÇÃo

8,1. O acompanhamento e a fiscalização serão exercidos por um representante da
Administração especialmente designado pela Secretaria Demandante.

8.2. Quanto ao procedimento intemo de solicitação de aquisição de bens registrados em
Ata de Registro de Preços, deve ser observado o "Manual de Procedimentos - CompÍas
e Contratações", Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 1" Edição Ano-2014
(Resolução Tribr.rnal Pleno, N'57, de 10 de dezembro de 2014).

8.3. Autorizada a aquisição e expedida a Nota de Empeúo, a mesma será encamiúada
ao FORNECEDOR por ca(a 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.

8.4. O recebimento provisório será realizado em até 01 (um) dia útil, da data de entrega
das faturas, mediante recibo, não configurando aceite.

8.5. 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 .2 deste instrumento .

8.6. Caso seja constatada a ocorrência de vício do material, ou que o material enftegue
esú em desacordo com o especificado neste instrumento, o FORNECEDOR será
convocado para substituilo no prazo mrlximo 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 n' 8,666193, será efetuado o recebimento definitivo, através de termo
próprio, que será emitido em 05 (cinco) dias contados do recebimento provisório.

9. Pecnlrnxro

9.1. No ato da entrega do objeto, o FORNECEDOR deve apresentar documento fiscal
valido, detalhado, correspondente ao fomecimento.

9.2. Ao Fiscal caberá a atestação das faturas referentes aos fomecimentos.
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9.3. Sendo identificada cobrança indevida na Nota Fiscal, a FISCALIZAÇÃO poderá, a
seu critério, fazer a glosa dos valores indevidos, ou solicitar formalmente ao
FORNECEDOR a Íeapresentação da Nota Fiscal, devidamente corrigida. Nesse caso, a
contâgem 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 na fatura subsequente, ou por outros
meios quando se hatar do último fomecimento ou fomecimento único.

9.5. O pagamento será realizado em no máximo 30 dias, contados do recebimento das
faturas, por meio de ordem banciíri4 creditada na conta corrente do FORNECEDOR.

9.6. Nos termos do art. 5', §3' da Lei no 8.666193, os pagarnentos 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 pagaÍ os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagões devidas pelo
FORNECEDOR.

9.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Adminishação, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e srra apuração se fará desde a data de seu vencimento até 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 = (TX/100)

365
EM=IxNxVP
I = Índice de atualização financeira
TX = Percenoal da taxa de j uros de mora anual
EM : Encargos Moratórios devidos
N : Número de dias entre a data prevista para 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 instruidos 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. ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DA ATA

10.1. Os preços registrados poderão ser revistos em deconência de eventual redução
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens

regishados, cabendo à Secretaria de Gestão Administrativa pÍomoveÍ as negociações
junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II, do
caput do art. 65, da Lei n" 8.666/93.
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10.2. Quando o preço registrado tomaÍ-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fomecedores para negociarem
a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

10.2.1 Os fomecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

10.2.2 A ordem de classificação dos fomecedores que aceitarem reduzir seus preços aos

valores de mercado observará a classificação original.

10.3. Quando o pÍeço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o

fomecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:

a) liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fomecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados; e

b) convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

10.3.1 Não havendo êxito nas negociações, o Tribunal deverá proceder à revogação da
ata, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contÍatação mais vantajosa.

10.4. O registro do fomecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justifi cativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

d) sofrer sangão prevista nos incisos III ou IV, do caput do arÍ.87, da Lei n" 8.6ó6193, ou
no art. 7o da Lei n' 10.520/02; ou

e) o detentor da ata não manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços,
as mesmas condições da habilitação.

10.4.1 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nas alíneas
do item anterior, será formalizado por decisão devidamente frrndamentada, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

10.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da Ata,
devidamente comprovados e justificados:

a) por razáo de interesse público; ou

b) a pedido do fomecedor.

11. PENALIDADES

11.1. Com fundamento no aÍ. 70 da Lei no 10.520102, ficará impedida de licitar com o
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e será descredenciada do cadastro de
fomecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuízo das demais cominagões legais, a CONTRATADA que:

a) apresentar documentação falsa;

b) fraudar na execução do contÍato;

c) comportar-se de modo inidôneo;


