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DE REFERENCTA N.'7312015

日 a姓

FoRpIAcAo DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE
ⅣIATERIAL DE CONSUⅣ 10‐ PALLET E OUTROS

1. INrnonueAo
1.1. A lei no 10.520102,

que institui a licitagSo na modalidade pregdo, estabelece, em seu art.
3o, que a definigdo precisa, suficiente e clara do objeto por meio de Termo de Refer6ncia
constitui fase preparat6ria do Preg6o.
ヘ

1.2. Assim, o presente instrumento engloba o conjunto de elementos necess6rios e
suficientes para caracterizar o objeto, tendo sido elaborado com base nas informag6es
apresentadas nos Documento Virtual no EXP 655512015.
1.3. O objeto deste instrumento ser6 adquirido pelo sistema de registro de pregos que
consiste em um arquivo de pregos de bens e servigos selecionados mediante licitagio,
utiliz6veis, sempre que necess6rio, pela Administrag6o.

1.4. A contratag6o pretendida dever6 observar, ainda, o disposto nas Resolugdes TP

no

02612006 e 008/2015, que instituem, respectivamente, a licitagdo na modalidade pregio e o
Sistema de Registro de Pregos no Ambito desta Corte de Justiga.

2. Onrnro
2.1, O presente instrumento tem por objeto a formagIo de Sistema de Registro de Pregos
para aquisig[o eventual de material de consumo - pallet e outros, para atender a demanda do
Tribunal de Justiga do Estado de Roraima.

2.2.

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

A

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagOes usuais no mercado.
3。

FINALIDADE/JUSTIFICATIVA

3.1. Os itens que comporflo a ata de registro de pregos servirio de apoio logistico

irs

atividades administrativas desta Corte.

3.2, A contratagdo em tela justifica-se em razdo do aumento da quantidade de material
armazenado em virhrde do crescimento deste Poder Judici6rio e necessidade melhor
or ganizagdo deste materi al.

3.3. A quantidade

a ser registrada baseia-se na atual necessidade da Seg6o de Gest6o de Bens
M6veis e da Seglo de Almoxarifado, principalmente em virhrde da iminente mudanga para a

nova sede administrativa.

4. EsprcmrcAeAoDo

OBJETo

4.1. O objeto dever6 estar em conformidade com as especificag6es constantes
instrumento.

deste

4.2. Os itens que compordo a futura Ata, bem como
encontram-se dispostos na tabela abaixo:

suas especificag6es e quantitativos

ESPECTEICAqAo

CAIXA PLAsTIcA CAVETEIRO,organizadOra,n°

7,frcntc c6高

para acesso aos produtos, espago para carteo de identificaga0,
conforme
Modelo I do Anexo Unico. Medidas aproximadas: lg,0 x z),0'x34,0
cm.
Preferencialmente na cor azul, tambdm sendo aceita nas cores
branco,
preta e cinza.

CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE,cOm tampa dc cncaixe,cOm
capacidade variando entre no minimo de 20 litros e no m6ximo
25 litros,
conforme Modelo 2 do Anexo Unico. Artura minima de 25cm
e m6xima
de 33cm.

CESTA medindo aproximadam.nt.
na cor azul, tambdm sendo aceita nas cores branco, pieta e cinza, com
duas a19as plisticas latcrais,cOnfollllc MOdelo 3 do Ancxo Onic。

.

ESTRADO PLASTICO,
tamb6m nas cores branco ou cinza, fabricado em pEAD, com
capacidade
de carga de no minimo 3.000kg, com as seguintes medidas aproiimadas:

50cm x J0cm e altura variando entre 3 u

Anexo untco.

PALLET PLASTICO,

5c-,

conforme Modelo

4

do

P

cores branco ou cinza, yaTado, com capacidade de suporrar

ll.T,l..l1
no minimo 2000kg,

conforme modelo

aproximadas: 1000 x 1200 x l60mm.

4'3' os produtos

5 do Anexo Unico. Medidas

citados neste Termo de Refer6ncia deverdo ser entregues
devidamente

embalados de modo a protegC-los de qualquer dano eventual
de manuseio/tiansporte, estando
o FORNECEDOR obrigado a reparo imediato, caso ocorram
tais danos.

4.4. Ser6o rejeitados todos os
especificagdes deste instrumento.

materiais que n6o atendam aos requisitos constantes
nas

4'5' A existencia de pregos

registrados n6o obriga a Administr agdo afirmar contratag6es
que
deles poderdo advir, cabendo, contudo, na-hip6tise de
opg6o por outro meio de contratagio,
assegurar ao benefici6rio do registro prefer6nCia em igualaaae
de condigdes.
4'6' Os pedidos, caso necess6rio, serSo realizados preferencialmente de forma
semestral.

5.

5'l'

PR.rzos E

Locar Dr ExrRrca

o

prazo de vigencia da Ata ser6 de 12 (doze)meses
contados da data de sua publicag6o.
5'2' O prazo de entrega ser6 de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento
da Nota
de Empenho.

5'3' o

objeto dever6 ser entregue juntamente com a nota fiscal
na segflo de Almoxarifado,
situada na Rua Alferes Paulo Saldanha, no 511, Bairro
SEo Francisco, nesta capital, cEp:

no horiirio de expediente (08h ds l4h). -ontatos (g5)
26s6t3198-2898.

69'305-260,

362t-2607/3621-

5'3'1' Eventual mudanga no enderego de entrega dos materiais
ser6 informada pr6via
oportunamente ao FORNECEDOR, sem que acarrete
6nus ao CONTRATANTE.

e

.

Tribunal de Justiga db Estado de Roraima
Secretaria de GestSo Administrativa/Divis5o de Gest6o de Contratos
Seg6o de Projetos Administrativos

6.

OnqaunNTo ESTIMADo

6.1. Com base na cotagao de pregos constante do Documento Virtual no EXP 655512015,
estima-se que o valor global da contratagio em tela ser6 de R$ 33.887,80 (trinta e tr6s mil,
oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), conforme planilha de orgamento detalhado
abaixo:

PLANILHA DE ORCAMENTO DETALHADO
Und。

Otd。

Valor Unitirio(RS〕

Valor Total(RS)

01

CAIXA PLAsTICA GAVETEIRO

Und.

50

RS 51,25

RS 2.562,50

02

CAIXA
TRANSPARENTE

Und.

20

RS 51,14

RS l.022,80

CESTA

Und.

50

RS 67,09

RS 3 354,50

04

ESTRADO PLASTICO

Und.

100

RS 123,77

RS 12.377,00

05

PALLET PLASTICO

Und.

50

RS 291,42

RS 14 571,00

Item

⌒

DescriQilo

PLASTICA

ｎυ

Valor Global【 堅墜

RS 33.887.80

6.2. Objeto ser6 custeado atrav6s do Programa de Trabalho no 12.101.02.061.0003.2337
Apreciigao e Julgamento de Feitos, pela Rubrica item n'3.3.90.30 material de consumo e
4.4.90.52. - material permanente.

no

6.3. O prego dever6 abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, assim como

quaisquer atividades ou insumos necess6rios d execugio do objeto, mesmo quando n6o
opr.i.u*"nte indicados, n6o cabendo, posteriormente, quaisquer acrdscimos previsiveis.

7. Onruclg0es
7.1. Durante a vig6ncia da Ata, o FORNECEDOR dever6:
⌒

a)
b)
c)
d)

respeitar rigorosamente as especificag6es contidas na tabela cosntante do item 4.2
quando do fornecimento do objeto;
responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
anigos lZ,13,18 ;26 do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);
manter, durante a vig6ncia da Ata, as condigdes de habilitagEo exigidas na licitag6o,
devendo comunicarlo CONTRATANTE a superveniEncia de fato impeditivo da
manutenglo dessas condi gSes ;
cumprir obrigatoriamente os prazos e demais condig6es estabelecidas neste
instrumento e no edital; e

e)

responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo no fomecimento dos bens, n6o excluindo ou
reduzindo essa responrutilidud. a fiscalizagdo ou o acompanhamento do Tribunal.

7.2. Sdo expressamente vedadas ao FORNECEDOR:

a) a veiculagdo de publicidade acerca da contratagao,
autorizagio do CONTRATANTE;

b)

a subcontratagdo para execugdo do objeto; e

salvo se houver previa

c)

a contratagSo de servidor pertencente ao quadro de pessoal
do GONTRATANTE,
durante a vigCncia da Ata.

7'3' Durante a execugio do objeto, o CoNTRATANTE
deverii proceder conforme os casos

abaixo:

a)
b)
c)

prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes
que venham a ser solicitados
pelo FORNECEDOR ou por seu preposto;
efetuar o p.agamento devido pela entrega dos materiais,
desde que cumpridas todas
formalidades e exigdncias contratuais; -

as

comunicar oficialmente ao FORNECEDOR quaisquer
falhas verificadas nos

materiais fornecidos;

d)

nomear um ou mais servidores para fazer a fiscalizagdo
e o acompanhamento da
entrega dos bens. Tal fiscalizagio ndo exclui n","du u, ...ponrubilidades do
FORNECEDOR em relagdo ao acordado; e

e)

rejeitar formalmente e por escrito, no.todo ou em parte,
a entrega dos materiais que
estiverem em desacordo com as. especificagoes apresentadas
no i-t.- 4. paraque esta
rejeigao seja considerada vrilida, bastard a.o*prorugdo
de envio de notificagio
escrita ao preposto do FORNECEDOR.

8.
8'1' o

AcovrpaNHAMENTo E FrscALr zueko

acompanhamento

ea

fiscalizagdo ser6o exercidos

por um

representante da
Administragdo especialmente designado peia
Secretaria Demandante.
8'2' Quanto ao procedimento interno de solicitagio de aquisigao
de bens registrados em Ata
'dispos#
de

Registro de Pregos, deve ser observado o
no ,,Murral de procedimentos _
compras e contratagdes", Tribunal de Justiga do pstado
de Roraima, lu EdigSo Ano-2014
(Resolug'o Tribunal pleno, No 57, de l0 de
dezembro oezor+;
8'3' Autorizada a aquisigao e expedida a N91a de Empenho, a
mesma ser6 encaminhada ao
FORNECEDOR por carta com aviso de recebimento,
fu*, Luil ou por qualquer outro meio
capaz de registrar o recebimento, a fim de possibilitar'a
contagem dos prazos.
8'4' A entrega do(s) produto(s) ser6 acompanhada e fiscali
zada pelo Fiscal, especialmente
designado para esse fim, permiiida a assistCriiu
d. terceiros.

8'5' o recebimento

provis6rio ser6 realizado em atd

materiais, mediante recibo, n6o configurando

conformidade do material com as especificig6es
do

8'6' caso seja constatada

0l

(um) dia ritil, da data de entrega dos

,.;i;;^;*a

"u;.i"

ii.i"o".

posterior verificagio

da

a ocorroncia de vicio do produto, ou que
este esteja em desacordo

com as especificagSes constantes no item
4.2 desie instrumento, o F6RNECEDoR
ser6
convocado para substitui-lo no prazo maximo
de :o ri.rnr"l [ias, contados da data
de ci.ncia
de sua convocagdo pelo CONTdafeNfp.

8'7'

Depois de comprovada

a adequag6o do objeto ao contrato
e observado o disposto no art.
69 daLein'8'666193, ser6 efetuaao o recebimento
definitivo, atravds de termo pr6prio, que
ser6 emitido em 05 (cinco) dias do recebimento
provis6rio.

9. pacalmxro

9'1' No ato da entrega do objeto, o FoRNECEDOR
deve apresentar documento fiscal
v6lido, detalhado, correspondente ao
fornecimento.

56/63

ヘ
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9.2。

9。 3。

Ao Fiscal caberi a atesta92o das faturas referentes ao fornecilnentO・

Sendo identiflcada cobran9a indevida na Nota Fiscal,a FISCALIZAcA(

∞ 釧 歯 肛 おmdmenteЮ Ю
前
Q麟 可 嗣 ∝ 湘 耐 d…
reapresenta9ao da Nota Fiscal,devidamente corrigida.Nesse caso,a contagelln
ァ‐ 0… 1‐ .A^
― ^^^‐ ― ^― ̀^̲^̲ス
nova
emisseo.
a partir da^̲^、
pagamento ser6 ̲^1̲:^:^月
reiniciada̲^^^41̲月

)pOdera,a庶 li:」 :l:ヽ
L井

w露
兆

場

g.4.

Caso seja identificada cobranga indevida ap6s o pagamento da Nota Fiscal, a
FISCALZAQAO comunicar6 formalmente os fatos ao FORNECEDOR a fim de que seja
feita a devolugdo do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outros meios quando
se tratar do

tltimo fornecimento.
ser6 realizado em no mdximo 30 (trinta) dias, contados da data do
objeto, por meio de ordem bancaria, creditada na conta corrente do

9.5. O pagamento
ハ

recebimentJ do
FORNECEDOR.

cujos valores
do que
prejuizo
nio ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 24, da mesma lei, sem
disp6e o seu par6grafo rinict, deverio ser efetuados no prazo de at6 05 (cinco) dias riteis,
contados da apresentagdo da fatura.

9.6. Nos termos do art. 5o, $3o da Lei n'8.666193, os pagamentos de despesas

g.7.

O CONTRATANTE poder6 deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
multas, ressarcimentos ou indenizagoes devidas pelo FORNECEDOR.

a

provocados exclusivamente
Quando da ocorrdncia de eventuais atrasos de pagamento
financeira, e sua
atualizagio
pela AdministragSo, o valor devido dever6 ser acrescido de
que os
apurageo se far6 desde a data de seu vencimento atd a data do efetivo pagamento, em
juros de mora serlo calculados d taxa de 60/o (seis por cento) ao ano, mediante aplicaqio das
seguintes f6rmulas:

9.8.

I=(E[0!D
36s

EM:IxNxVP
I : indice de atualizagio financeira
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual

⌒

EM:

Encargos Morat6rios devidos
N = Nirmero d. diur entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
Pagamento

VP

:

Valor da Prestagio em atraso

de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos
as justificativas e motivos, e ser submetidos d apreciag6o da
devem ser instruidor
Secretaria-Geral desta Corte, que adotar6 as providdncias para verificar se 6 ou nio caso de
quem deu
apuragdo de responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputagdo de 6nus a

9.9. Na hip6tese de pagamento

.o-

causa.

10.

AlrrnacAo u C.l,NcueMENTo

DA

ゝ

ArA

10.1. Os pregos registrados poder6o ser revistos em decorrOncia de eventual redugio dos
pregos p.uti.udor ni mercado ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens registrados,
junto aos
cabendo i Secretaria de Gestdo Administrativa promover as negociagdes
do art'
caput
do
fomecedores, observadas as disposig6es contidas na alinea "d" do inciso II,
65, da Lei no 8.666/93'

10'2' Quando o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado
no mercado por motivo
superveniente' o 6196o gerenciador corvocurl os fornecedbres
para negociarem a redug6o dos
preQos aos valores praticados pelo mercado.
10'2'1 os fornecedores que nio aceitarem reduzir
seus pregos aos valores praticados pelo
mercado ser6o liberados do compromisso assumido,
upli.ugio de

..-

10'2'2

p"r.ri;;;

A ordem de classificagio dos fornecedores que aceitarem reduzir

valores de mercado observar6 a classificagio original.

seus pregos aos

10'3' Quando o prego de mercado tornar-se superior
aos pregos
-' registrados e o fornecedor n6o
puder cumprir o compromisso, a Adminishagao
poder6: 'a) liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicagio ocorra antes do
pedido de fornecimento, e slm aplicagao
da p"rutioua" se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados;
e^
b) convocar os demais fornecedores para assegurar
igual oportunidade de negociagio.
10'3'1 Nao havendo 6xito nas negociagdes, o
Tribunal dever6 proceder d revogag6o da ata,
adotando as medidas cabiveis purulbt.ngdo
da contr atagdomais vantajosa.
10.4. O registro do fornecedor ser6 cancelado quando:
a) descumprir as condigdes da Ata de Registro
de pregos;

b) nao retirar a-nota de empenho ou inskumento
equivalente no prazoestabelecido pela
AdministragEo, sem justificativa aceit6vel;
c) nao aceitar reduzir o seu prego registrado
na hip6tese deste se tornar superior dqueles
praticados no mercado;
d) sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV,
do caput do art. g7, dalei no g.666/g3,
ou
no art. 7o daLei n" 10.520/02; ou
e) o detentor da ata n6o manter, durante o prazo
de validade da atade registro de pregos,
as mesmas condig6es da habilitagio.

l0'4'l o

cancelamento de registro nas hip6teses previstas
nas alineas,,il,",,b,,, ,d,, e,,e,, do

item anterior, ser6

.form^aliiado
contradit6rio e a ampla
defesa.

por deiiseo devidam"n,. n noumentada, assegurado
o

l0'5' o

cancelamento do registro de pregos pod-er6
ocorrer por fato superveniente, decorrente
o .ririrr.ento da Ata, devidamente
comprovados e justificados

de caso fortuito ou forga muior, que'pr"ludiqr.
:

a) por razdo de interesse priblico; ou
b) a pedido do fornecedor.

11. PINaIIDADES

1l'l' com fundamento no art' 7' da Lei n" 10.520/02,
ftcar| impedida de licitar com o
Tribunal de Justiga do Estado de Roraima
e ser6 descredenciada do cadastro
de fomecedores
do G,NTRATANTE, pelo prazo d;;t:r--gr.9;;;r,-iu.urtiaa
a
ampla
defesa, sem
prejuizo das demais cominag.es legais,
u CONinaiaoe qr!,
a) Apresentar documentagio falsa;
b) Fraudar na execugio do contrato;
c) Comportar-se de modo inid6neo;

―

rribunal."
Secretaria

o'

d) Cometer fraude fiscal;
e) Fizer declaragio

rffitado

de Roraima

o'H;*t?i::3:lf;.ffiit*Gestao

de contratos

pRoTocoro ,'

e

tr:,r.

falsa.

,," I i

11.2, Parafins do disposto na alinea "c" do item anterior, reputar-se-lo inid6neos atos tuit\-:OZ
\:como os descritos nos artigos 89 a 98, da Lei de Licitag6es e Contratos Administrativos.
11.3. As multas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei n" 8.666/93, ser6o calculadas na forma
abaixo estabelecida:

a) a multa morat6ria, prevista no art. 86 da Lei n' 8.666193, ser6 calculada no percentual
atraso, at6
de O,3o/o (tres ddcimos por cento) sobre o valor do item em mora, por dia de
o limite de 30 (trinta) dias;
b) multa de 10% (dez por cento) com acr6scimo de O,l3oA (treze ddcimos por cento) ao
dia, incidente a partir do 31'(trig6simo primeiro) dia, sobre o valor do item em atraso,
em at6 60
nu irip6t.r. de atraso por periodo superior ao previsto na alinea "a", limitado
(sessenta) dias;
que
c) multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor correspondente aos itens, desde

caracterizada a inexecugSo parcial; e
de inexecugio
d) multa de l1o/o(quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso
nos termos
total da obrigaiio assumida, sem prejuizo da cobranga de multa morat6ria

previstos nas alineas acima.
acumul6veis, poderao
11.4. As multas previstas neste instrumento, que sao independentes e
que nao poderao
ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao,
ser superiores ao valor contratado.
de fornecedores do
11.5. Toda penalidade aplicada ser6 registrada no SICAF e no cadastro
TJRR.

12.DlsPosIqOEs FrNats
do menor prego'
12.1, A definig6o de qual licitante serii o vencedor se dar6 pelo crit6rio

12.2. Asecretaria-Geral decidir6 os casos omissos'
Boa Vista, 08 de Julho de 20 1 5.

H
Chefe da Seg6o

Tavares
Administrativos

S

