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TERMo DE RrrnnÊxcra, x..5712015
FoRMAÇÃo DE Srsrnul on RrcrsrRo DE PREÇos rARA EvENTUAL AeursrÇÁo
DE MATERIAL PERMANENTE - MOSTLTÁRIO PARA COMPOR OS GABINETES DOS
DtrSEMBARGADORES

1. IxrnoouçÃo
1.1. A lei no 10.520102, que institui a licitação na modalidade pregão, estabelece, em seu art.
3', 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 instÍumento engloba o conjunto de elementos necessários e suficiente

para caracteizar o objeto, tendo sido elaborado com base nas informações constantes do
Documento Virtual n' EXP 412212015.
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.

A

1.4.
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.

2. orrero
2,1. O pÍesente instrumento tem por objeto a formação de sistema de registro de preços para
evefltual aquisição de material permanente mobiliriLrio para compor os gabinetes dos

-

desembargadores, com garantia contra defeito de fabricação, para atender
Poder Judiciário do Estado de Roraima.

a demanda do

2.2.Para fins de adequação ao disposto na lei no 10.520102, consideram-se os bens em tela

como comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempeúo e qualidade possam ser
objetivamente deÍinidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

3. Frnuruou/JusrrFrcATrvÀ
3.1. A aquisição em tela faz parte de um processo que tem como premissa disponibilizar uma
infraestrutura 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 nova aquisição de mobiliário justifica-se em razão da iminente posse de novos
desembargadores, necessidade de compor as salas de reunião e reserva técnica da Seção de
Gestão de Bens Móveis.

3.3. Com isso, observa-se que a contÍatação pretendida se encontra

aliúada ao Planejamento

Estratégico desta Corte, especificamente ao objetivo 14, o qual prevê
infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais.

a

garantia da

4.
4.1. O objeto deverá estar
instÍumento.

EsrncmlcnçÃo Do OBJETo

em conformidade com as especificações constantes

deste

4.2. Trata-se de empreitada por preço unitário com adjudicação global do objeto.
4.3. Os itens a serem registrados serão divididos em 08 lotes, sendo que suas especificações
quantitativos, encontram-se dispostos no Anexo Único - Especificações Técnicas.

e

4.4.Todos os itens deverão estar em consonância com as especificações contidas no Anexo
Único - Especificações Técnicas, estando o Fomecedor obrigado a substituir qualquer item
que não atenda completamente o contido no referido anexo.
4.5.

Da quâlidade dos produtos:

4.5.1

Os materiais empregados deverão ser de alta qualidade e com acabamento impecável,
sem falhas.

4.5.2 Os móveis deverão ser confeccionados de modo a terem

Íesistência e estabiiidade,

proporcionando seguança ao equipamento e ao usuário.

4.5.3

Os móveis deverão atender às normas: NBR 13966/2008 - Mesas de trabalho - NBR
1396112010 - Armários e Gaveteiros - Classificação e características fisicas e dimensionais;
NR 17 - Ergonomia.
4.6.

Da Garântiâ:

4.6.1 O FORNECEDOR deverá apresentar garantia integral para todos o itens cotados neste
Termo de Referência, sendo que durante o período de vigência da garantia, eventuais defeitos
de fabricação devem ser reparados sem ônus para esta Code, mediante visita técnica gratuita e
reposição de peças e componentes necessários.

a) Para os itens referentes aos Lotes 01 e 02 do Anexo Único, garantia de no mínimo i0
(dez) anos;

b)

Para os itens referentes ao Lote 03 do Anexo Único, garantia de, no mínimo, 5 (cinco)
anos;

c)

Para os demais itens e lotes do Anexo Único, garantia de, no mínimo, 1 (um) ano;

4.6.2 Todos os prazos estabelecidos no subitem anterior iniciam-se a contar da data do
recebimento definitivo dos itens.
4.6.3 Durante o prazo de vigência da garantia poderão ser efetuadas quantas manutenções se
fizerem necessárias.

4.6.4 O FORNECEDOR deverá substituir os itens defeituosos por outro igual, às suas
expensas, temporaÍiamente, no caso do reparo não ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis e
definitivamente no caso de ultrapassaÍ 30 (trinta) dias corridos, exigindo-se neste último que o
móvel seja novo, de mesmo modelo ou superior, todos contados da data de recebimento da
notificação.
4.6.5 Havendo necessidade, durante o período de garantia, a empresa fica obrigada a prestar
manutenção nos móveis.
4.6.6 EÍn caso de deterioração natural, no periodo de garantia, a empresa fica obrigada a
reparar o material.

ItÁr..r-'
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4.6.7 Relativamente ao dispostos nos subitens acima, aplica-se, subsidiariamente, no que
couber, a Lei n' 8.078, de 1l de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4.7. A execução do sewiço de montagem poderá ser realizada fora do horário comercial e em
fins de semana, desde que solicitado pelo FORNECEDOR e aprovado pelo Fiscal.

4.8,A existência de preços registÍados não obriga a AdministÍação a Íirmar contÍatações que
deles poderão advir, cabendo, contudo, na hipótese de opção por outro meio de contÍatação,
assegurar ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
4.9.Os pedidos, caso necessário, serão realizados preferencialmente de forma trimestral.

5.
5.1.

PLANo DE LrcrrAÇÃo

Da Amostral

5.1.1 A critério da Administração, poderá ser solicitado da licitante classificada
provisoriamente em primeiro lugar a apresentação de amostra seguindo o mesmo padrão do
especificado no Anexo Unico - Especificação Técnica, a serem entregues em, no máximo, l0
(dez) dias úteis, na Seção de Gestão de Bens Móveis, localizada no Palácio da Justiça, Praça
do Cenho Cívico, n" 296, Centro, Boa Vista,{RR, CEP: 69.301-380, paÍa ser analisada pela
Comissão de Recebimento e Avaliação de Material - CRAM e Divisão de Arquitetura e
Engeúaria - DAE, que emitira parecer onde constará aprovada sem ressalva, aprovada com
ressalvas ou reprovada.
5.1.2 Caso seja solicitada amostÍa, a licitante deverá apresentar uma unidade dos seguintes
itens:

a) Lote
b) Lote

c)

01, uma unidade do item

0l;

02, uma unidade dos itens 01, 02, 03 e 04;

Lote 03, uma unidade dos itens 0l e 02;

d) Lote 05, uma unidade do item 01.
5.1.3 As amostras eventualmente apresentadas poderão ser desmontadas e

executadas
para
à
avaliação)
danos
necessários
medidas (coÍes, rupturas, lixamentos ou quaisquer outros

averiguação do atendimento ao especificado, não sendo

a amostra contada como unidade

entregue.

5.1.4 O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer dano causado às amostras,
sendo devolvidas às licitantes no estado em que se encontÍarem após a avaliação técnica. A
amostra deverá ser recolhida pelas licitantes em até 30 (trinta) dias após a avaliação, mediante
agendamento, sendo que após esse período o TJRR não se responsabilizará pela destinação da
amosha.

,,aprovação com ressalvas" somente ocorrerá caso as citadas ressalvas
5.1.5 A hipótese de
refiram-se a itens de mera aparência (pormenores de acabamento, coloração e outros itens que
não impliquem incerteza quanto à qualidade e funcionalidade do objeto). Nesse caso, será
disponibilizado novo pÍazo de 10 (dez) dias úteis para correção das ressalvas, mediante ajuste
ou apresentação de nova amostra.

^ri

5.1.6 Após as correções ou apresentação de nova amostra, Comissão de Recebimento e
Avaliação de Material - CRAM e a Divisão de Arquitetura e Engeúaria - DAE emitirão novo
parecer em que constará se esta amostra foi aprovada ou reprovada.
5.1.7 A não apresentação ou repÍovação da amostra desclassificará a licitante.
5.1.8 Para
completo,

a presente licitação, entende-se o termo amostra como sendo um exemplar
do tipo de material solicitado, construído com materiais novos, seguindo

exatamente as especiÍicações técnicas constantes do Anexo Único, com o
quanto à conformidade com o especificado.
5.2.

fito de

ser analisado

Da Propostâ!

5.2.1 Pana os itens referentes aos lotes 01 e 02 juntamente com a proposta, a licitante deverá
apresentar os seguintes ceÍiÍicados, relatórios e laudos:

a)

Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o mobiliário
atende ao disposto na noÍna NBR 13966:2008, para os itens I do lote 01 e I do lote
02, e ao disposto na norma NBR 13961:20l0,paraositens3 e 4 do lote 02;

b)

Relatório de Desempeúo do Produto de pelo menos 850 h conforme norma ASTM B
117:2011 ou NBR 8094:1983 - Exposição ao Salt Spray - sem empolamento da
película de tinta, em corpo de prova, tamanho mínimo de 100 x 200 mm, seccionados
de partes retas e que conteúam uniões soldadas, emitido por laboratório acreditado
pelo INMETRO;

c)

Laudo de Ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do
licitante, comprovando o atendimento aos requisitos da norma NBR 8095:1983
(resistência a corrosão por exposição a atmosfera úmida e saturada), com período de
exposição de no mínimo 240h sem que o material metrilico revestido sofra alteração;

d) Laudo de Ensaio, emitido por laboratório

acreditado pelo INMETRO, em nome do
licitante comprovando atendimento aos requisitos da norma NBR 8096:1983
(resistência a corrosão por exposição a dióxido de enxofre) com período de exposição
de no mínimo 240 h sem que o material metiílico revestido sofra alteração;

e)

Laudo de Ensaio referente a pintura goffrato em MDF, em nome do fabricante, para
determinação da dureza do filme de revestimento e da resistência à abrasão, segundo a
NBR 14535/00, devendo atender aos seguintes quesitos técnicos:

e.l) Dureza

e Rompimento e Amassamento do Filme de Revestimento: o produto deve

se encontrar dentro da Escala de Dureza -

Nível 6 H;

e.2) Resistência à Abrasão: a taxa de desgaste do produto deve ser de 130 mgl100
ciclos ou menos.

f)

Laudo Técnico emitido por Engeúeiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu
respectivo conselho de classe, e por profissionaVentidade com especialidade em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO),
atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR- I 7 (ergonomia);

g)

e

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do
Fabricante dos móveis, que comprove a procedência da madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento (não será aceito certificado em
nome do fabricante dos painéis de madeira).
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5.2.2 PaÍa os itens referentes ao Lote 03, a licitante deverá apresentar juntamente com a
proposta os seguintes certificados, relatório e laudos, de forma clara e que não dê margens a
questionamentos:

a) Laudo de flamabilidade de espuma - NBR9I78/2003

Espumas Flexíveis de

Poliuretano;

b) Laudo de isenção de CFC da espuma;
c) Laudos de espuma de poliuretano: Densidade da

espuma - conforme norma
NBR8537:2003; Resistência ao rasgo, conforme norma NBR8516:2003; Resiliência
confoÍme norma NBR86I9:2003; Deformação permanente e compressão conforme
norma NBR8797:2003 e Força de indentação conforme norma NBR8176:2003.

.

d)

Poltronas giratórias deverão ser fomecidas com manual do usuário onde deverão
conter as seguintes informações, orientações de uso, nome fabricante das poltronas,
orientações de manutenção e seguÍança.

e) Laudo de ergonomia conforme norma

regulamentadora do ministério do trabalho
NR17 conforme especificado em cada item.

f)

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do
Fabricante dos móveis, que comprove a procedência da madeira proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento.

5.2.3 O licitante deverá apresentar, ainda, juntamente com a proposta, prospectos, catálogos
técnicos ou folders de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e
deseúos com cotas para todos os itens, comprovando que os itens ofertados fazem parte de
sua liúa de fabricação, devendo o mesmo ser coincidente com os certificados, relatórios e
laudos apresentados, inclusive marca (fabricante). A não apresentação acanetarét
desclassificação do licitante.

6, Puzos

E LocAL DE ENTREGA

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

6.2.0 $azo de entrega dos materiais será contado da data de recebimento da nota de empeúo
referente aos pedidos e será de:

a)

Para os itens referentes aos Lotes 0l e 02 do Anexo Único, o FORNECEDOR disporá
o prazo de 90 dias para confecção, entrega e montagem dos móveis;

b)

Para os demais itensilotes o prazo de entrega será de 60 (sessenta) dias.

6.3.0 mobiliario deverá ser entregue e montado, quando for o caso, no Palácio da Justiça,
localizado na Praça do Centro Cívico, n" 296, Ceúro, Boa Vista"/RR, CEP: 69.301-380,
conforme layout que será elaborado pelo Contratante.

6,4. Antes da entrega do material deverá ocorrer o Agendamento Prévio junto à Seção de
Gestão de Bens Móveis no horário de expediente (08h às f4h), atrâvés 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.
6.5. Eventual mudança no endereço de entrega dos materiais será informada
oportunamente ao FORNECEDOR, sem que acarrete ônus ao CONTRATANTE.

7. Onçlrurnro

prévia

e

EsrrMADo

do Documento Virhral n' E){P 4122/2015,
que
global
o
valor
da
contratação
em
tela será de RS 456.889,05 (quatrocentos e
estima-se
cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), conforme planitha de
orçamento detalhado abaixo:
7.1. Com base na cotação de preços constante

,TE1!I

ESPECIFICAÇÕES

LorE
I

I

2.

3.

I
^
qrD
I

valoR
I

VALoR TorAL

INrrÁprô

01

Mesa de Reunião Tipo Canoa.

LorE

UND

l0

5.625,00

56.250,00

l5

5.940,00

89.100,00

Und.

l5

1.335,00

20.025,00

4.368,00

65.520,00

Und.

l5

Und.

l5

2.095,50

31.432,sO

Und.

l5

2.531,58

37 .9',73,70

Und.

30

1.402,00

42.060.00

Und.

15

Und.
02

Mesa Executiya com anexo 2l00xl000mm,

Gayeteiro Volante com quatro gavetas
450x500x640mm.

Conjunto de Àrmários com 04 módulos
sendo 02 baixos com portâs e 02 baixos

Und.

modelo estante 2040x520x750mm.
1.

I

2.

Conjunto de Armários com 02 módulos altos
com Dortas de siro 1020x520x1600mm,

LoTE 03
Poltrona Giratória Executiva, espaldar alto,
com bracos.

Poltronâ Fixâ Executivâ, espaldâr bâixo,
com brâços.

LorE
I

2.
3.

04

Mesâ de Canto,

Mesa de Centro, estrutura em aço inox,
esDelhada.
Mesa de Centro, cromada.

925,00

t3.875,00

1.723,t2

25.846,80

Und.

l5

Und.

l5

1.130,00

16.950,00

Und.

15

704,33

10.564,95

Und.

l5

1.269,13

19.036,95

Und.
Und.
Und.

l5

541,9',7

8.159,55

t5
t5

286,00
142,30

4.290,00
2.134,50

Und.

30

4s5,67

13.6?0,10

LoTE 05
I
I
I

2.
3.

Râck para TV.

LorE

06

Lor[

07

Carrinho bar.
Tapete sisal sintético (grande).
Tapete sisal sintótico (módio).
Tapete sisâ[ sintético (pequeno).

LorE
I

08

Vasos, artesanais.

Valor Total

.889.05

7.2.Objeto será custeado através do Programa de Trabalho no 12.601.02.061 .0003.2124
operacionalização do FUNDEJURR, pela Rubrica item no 4.4.90.52. - material permanente.

-

7.3.O preço deverá abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, assim como
quaisquer atividades ou insumos necessários à execução do objeto, mesmo quando não
expressamente indicados, não cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos previsíveis.

PRonÀx
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8. Onnrclçórs
8.1. Durante a execução do objeto, o FORNECEDOR deverá:

a)

manteÍ Preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência da
Ata, para represenüílo administativamente 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 paÍa contato e, quando houver, endereço
de e-mail;

b)

o Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas as faturas e outras
questões refeÍentes ao objeto;

c) o Fomecedor

deverá orientar o seu Preposto quânto à necessidade de acatar as
orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas lntemas
e de Segurança e Medicina do Trabalho;

d)
e)

receber as ordens de fomecimento, juntamente com a nota de empeúo e tomar
providências imediatas, com vistas à sua execução;
fomecer os bens embalados em material que impeça a sua danificação quando do
transporte;

f1

respeitar rigorosamente as especificações contidas no Anexo Único quando do
fomecimento do mobiliário, bem como as normas da ABNT, quando for o caso;

g)

cumpriÍ suas obrigações fomecendo produtos de qualidade, que atendam as norrnas
técnicas de fabricação, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integal

atendimento de toda a legislação pertinente ao fomecimento e assumindo a
responsabilidade por todos os custos incluindo preço de transporte, mão-de-obra para
carga, descarga e montagem, tributos e demais custos adicionais;

h)

entregar o objeto deste instrumento montado, nos locais a sorem indicados pela
Fiscalização, com todos os acabamentos e detalhes gáficos, dentro dos prazos
previstos;

i)

responsabilizar-se por quaisquer danos aos equipamentos e peças, ocorrido durante o
serviço de montagem, bem como danos ao patrimônio fisico e humano do TJRR
advindo da ação de seus funcionários;

j)
k)

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

fomecer e fiscalizar a utilização de equipamentos de proteção individual (EPL),
quando necessários, sendo de sua inteira responsabilidade a ocorrência de qualquer
acidente de trabalho;

l)

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

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

e

neste

ilr\

n)

responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou
decorrentes de sua culpa ou dolo no fomecimento dos bens.

a terceiros,

8.2. São expressamente vedadas ao FORNECEDOR:

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

b)

prévia

e

a contÍatação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE,
durante o fornecimento.

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

a)

prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que
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 veriÍicadas nos bens
fornecidos;

d)

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

e)

rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, a entrega dos bens que
estiverem em desacordo com as especificações apresentadas no Anexo Unico. Para
que esta rejeição seja considerada válida, bastará a comprovação de envio de
notificação escrita ao preposto do FORNECEDOR.

9.

AcotrplxruMENTo

veúam

E FTscALIZAÇÃo

acompanhamento e a fiscalização serão exercidos por
Administração especialmente designado pelo Secretaria Demandante.
9.1.

O

a ser solicitados

um

representante da

g.2.Autorizada a aquisição e expedida a Nota de Empeúo, a mesma será encamiúada ao
FORNECEDOR, juntamente cãm 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.

A

instalação do mobiliário será acompaúada e {iscalizada pelo Fiscal,
especialmente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

9.3.

entrega

e

9.4. O recebimento provisório será realizado em até 01 (um) dia útil, da data de finalização
da montagem mediante recibo, não configurando aceite.
9.5. O recebimento do objeto será realizado pelo Fiscal, após verificação da sua qualidade e
quantidade, devendo ser observadas as especificações apresentadas na tabela constante no

Anexo Unico.
9.6. Caso seja constatada a ocorrência de vicio do material, ou que este esteja em desacordo
com as especificações constantes do Anexo Único deste instrumento, o FORNECEDOR será
convocado para substituí-lo no prazo 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.

^
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9.7. Depois de comprovada a adequação do objeto ao contrato e observado o disposto no art.
69 da Lei n' 8.666/93, sera efetuado o recebimento definitivo, atÍavés de termo próprio, que
será emitido no prazo máximo de

l0 (dez) dias, contados do recebimento provisório.

9.8. Quando as aquisições ultrapassarem o montante

previsto na alínea "a", do inciso II, do art.
8.666193, os recebimentos provisório e definitivo dos móveis serão realizado
pelo Fiscal em conjunto com a Comissão de Recebimento e Avaliação de Material - CRAM.

23 da Lei
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10.

ÀlrnnaçÃo

E RESCTSÃO DA

ÀTA

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

a)
b)
c)

alteração da política econômica do País que resulte reflexos nos preços registrados;
em decorrência de eventual aumento ou redução dos preços praticados no mercado; e

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

10,2. Quando

o preço registrado, por motivo

superveniente, tornar-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 tomar-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
fomecimento e forem aceitas as justiÍicativas nos moldes do disposto no parágrafo único do
art. 26, da Resolução TP no 035/2006.
10,4. Os fatos decorrentes de situações imprevisíveis que resultem no impedimento de
conffatar ao preço registrado, deverão estar devidamente comprovados no processo que der
origem à análise da revisão, sob pena de obstaculizar a alteração 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 n" 035i2006.
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.

n-ílIJLt

?-t

11.

Pnnur»mrs

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

a) apÍesentar documentação falsa;

b; fraudar na execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo;
d) cometer fraude fiscal;

e

e; fizer 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 ensejaú, ainda, as seguintes multas moratórias,
conforme estabelecido no art. 86 da Lei n' 8.666/93:

^

a) a multa moratória, prevista no art. 86 da Lei n" 8.666/93, será calculada no percentual
de 0,3% (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 l0% (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por cento) ao
dia, incidente a paÍir do 31' (trigésimo primeiro) dia, sobre o valor dos itens em
atÍaso, na hipótese de atraso por período superior ao previsto na alínea "a", limitado
em até 60 (sessenta) dias;

c) multa de 10oÁ (dez por cento) sobre o valor correspondente aos itens, desde que
caracterizada a inexecução parcial; e

d) multa de 15% (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 Administragão, que não poderão
ser superiores ao valor contratado.

11.5. Toda penalidade aplicada será registrada no SICAF e no cadastÍo de fomecedores do
TJRR.

12. DrsnosrçÕns FrNArs

12.1. A Secretaria

Geral decidirá os casos omisso.
Boa Vista,

Henrique de Melo Tsvares
Chefe da Seção de Projetos Administrativos

2l

de maio de 2015.
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ANEXO UNICO
TEM

I

ESPECTFICÀCÔES

UND

ONT

LorE 0l

l.

Mesa de Reunião Tipo Canoa, possuindo as seguintes características:
SuperfÍcie:
Tampo confeccionado em chapa de MDF de 25 mm de espessura, revestida em
ambas as faces por laminado melamínico de Baixa Pressão em textura
madeirada tipo Castaúo Dourado (*Ref. MaDeFibra BP), com bordas de PVC
com 3mm.
Tampas Basculantes: montadas no tampo por travessa, através de dobradiças,
confeccionadas em chapa de aço ABNT 1020 de 1,0 mm de espessura.
Estrutura e Componentes:
Painel central e pés confeccionados em chapa de MDF de 25 mm de espessura,
revestida em ambas as faces por laminado melamínico de Baixa Pressão em
textura madeirada tipo Castaúo Dourado (*Ref. MaDeFibra BP), com bordas
de PVC com 3mm.
Und.
Calha Central em Chapa de aço ABNT 1020 de 1,2 mm de espessura, com
furação para subida de cabos para receber barra de tomadas e/ou separadores
de cabos. A calha é montada no tampo através de parafusos auto-atarÍaxantes,
nela são montadas barras de tomadas confeccionadas em chapa de aço ABNT
1020 de lmm de espessura, a mesma é dobrada para receber 3 tomadas
elétricas e 3 de dados e lógica.
Conjunto de Longarina: perfil confeccionado em chapa de aço ABNT 1020 de
2,0 mm com mênsulas de sustentação soldadas no mesmo. A longarina
estabiliza toda a estrutura da mesa e é fixada aos pés através de parafusos
métricos e porcas-rebite.
Sapatas Íeguladoras de nível em prolipropileno.
Medidas Gerais: 2500 x 1200 x740 mm(LxPxH)

l0

LorE 02
MESA EXECUTM COM ANEXO 2100X1000MM. Mesa principal de
formato arqueado, com raio 9200mm e medida total de 2100x1100x740mm.
Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com bodas
frontal e posterior, chanfradas e anedondadas a l80o com acabamento em
resina poliuretânica semi-fosca preta. Sobre tampo seccionado horizontalmente
em 02 paÍes, sendo a parte frontal (usuario) em MDF (Medium Density Fiber)
de lSmm de espessura, com bordas frontal, chanfrada e arredondada a 180'com

l.

acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e parte posterior Und.
(interlocutor) em aglomerado de l8mm de espessura, revestido em madeira
natual maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Painel
frontal em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em madeira natual
Castanho lnglês com acabamento em vemiz poliuretânico semifosco.
Estruturada através de 04 colunas de sustentação em aço, chapa#14, de seção
redonda com 120mm de diâmetro, fosfatizado através de 09 banhos de imersão
e acabamento cromado, fixadas ao tampo com bucha zamak (liga de metal não

l5

Fiber), com bordas anedondadas a l80o com acabamento em resina
poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível. Anexo informática
medindo 1720x990/697mm, lateral para a mesa principal de formato arqueado.
Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com bordas
fiontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180" com acabamento em
resina poliuretânica semi-fosca preta, fixado sob a mesa principal e com 0l
coluna de sustentação em aço, chapa#I4, de seção redonda com 120mm de
diâmetro, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e acabamento cromado,
fixada ao tampo com bucha zamak (liga de metal não ferroso) através de04
pontos na estrutura. Sapatas em MDF (Medium Density FibeÍ), com bordas
arredondadas a 180' com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta
e reguladores de nível. Permitida variação nas dimensões em 5(%.

GAVETEIRO VOLAIITE COM QUATRO GAVETAS
450X500X640MM. Gaveteiro volante com quatro gavetas, medidndo
450x500x640mm, considerando a altura dos rodízios. Tampo superior em

2.

formato arqueado, confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade
com 25mm de espessura, revestido em folheado de madeira natural com
acabamento em verniz poliuetano semifosco, bordas com raio mínimo de
2,5mm com mesmo acabamento. Laterais e fundo confeccionados em MDF,
sendo laterais com l8mm e fundo com espessura de 15mm, íntado em ambas
as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou
similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de
aspecto final fosco na cor preta; bordas retas com o mesmo acabamento das
faces. Base confeccionada em MDF com l8mm de espessura, pintado em
ambas as faces em tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO
ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de Und.
aspecto final fosco na cor preta. Dotada de 04 (quatro) rodízios duplos de
nylon. Frente das gavetas confeccionada em aglomerado de madeira de alta
densidade com 1Smm de espessura, revestido em folheado de madeira natural
com acabamento em verniz poliuretano semifosco, bordas com mesmo
acabamento. Gavetas confeccionadas em MDF com 15mm de espessura,
pintado em ambas as faces em tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento
GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura
uniforme de aspecto final fosco na cor preta. Dotadas nas laterais de trilhos
telescópicos do tipo progressivo, providos com esferas de aço, possibilitando a
projeção total da gaveta para fora do corpo do gaveteiro, com travamento,
evitando a queda da mesma. Permitida variação nas dímensões em 50Á.

l5

CONJUNTO DE ARMÁRIOS COM 04 TrIóNUI,O§ SPNOO OZ BXXOS
COM PORTAS E 02 BAIXOS MODELO ESTANTE 2O4OX52OX75OMM.
Constituída por quaÍo módulos, dois com poÍas e chaves, e uma prateleira
interna com altura regulável, unidos na parte superior por um sobretampo e na

3.

parte inferior por parafusos com rosca soberba. Sàbretampo em fàrmato

retangular, ligeiramente arqueado, medindo 2040x540mm, confeccionado em Und.
aglomerado de madeira de alta densidade com 25mm de espessura, revestido
em folheado de madeira natural com acabamento em verniz poliuretano semi_
fosco; bordas com raio mínimo de 2,5mm com a"r-o u"uburnanto. Tampos
superiores, base e prateleiras sendo um oor módrrlo Confeccinnqrtnc em I\íT.rÉ'
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com 18mm de espessura. Painéis laterais sendo dois por módulo, partindo do
sobretampo até o piso. Confeccionados em MDF com 18mm de espessura.
Fundos sendo um por módulo. Confeccionados em MDF com 15mm de
espessura. Portas confeccionadas em aglomerado de madeira de alta densidade

com l8mm de espessura, revestido em folheado de madeira natural com
acabamento em vemiz poliuretano semi-fosco; bordas retas com mesmo
acabamento. Dotadas de dobradiças que permitam giro de 270 graus e
fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis. As dobradiças deverão ser
fixadas através de parafusos com rosca soberba insertos diretamente no MDF.

Rodapé sendo dois por módulo (frontal e posterior), medindo 460mm de
comprimento por 70mm de altura. Confeccionados em MDF com l8mm de
espessuÍa e dotados de sapatas reguladoras de nível. Componentes em MDF
deverão ser pintados em ambas as faces com tinta PU-LBR/3O ou similar com
acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de
limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta. A fixação
das paÍes, quando não especificada deverá se através de cavilhas e parafusos
tipo mini-fix. Permitida variação nas dimensões em 596.

CONJUNTO DE ARMÁRIOS COM 02 MODULOS ALTOS COM
PORTAS DE GIRO 1020X520X1600MM. Composto por dois módulos altos
520x500x1600mm cada um contendo uma porta com chaves. Internamente,
contém três prateleiras, com altura regulável. Sobretampo em formato

4.

retangular ligeiramente arqueado, medindo 1540x540mm, confeccionado em
aglomerado de madeira de alta densidade com 25mm de espessura, revestido
em folheado de madeira natural com acabamento e, verniz poliuretano semifosco; bordas com raio mínimo de 2,5mm com mesmo acabamento. Tampos
superiores e bases sendo um por módulo. Confeccionados em MDF com 18mm
de espessura. Painéis laterais sendo dois por módulo, partindo do sobretampo
até o piso. Prateleiras sendo três por módulo. Confeccionados em MDF com
l8mm de espessura. Fundos sendo um por módulo. Confeccionados em MDF
com 15mm de espessura. Portas confeccionadas em aglomerado de madeira de
alta densidade com lSmm de espessura, revestido em folheado de madeira
Und.
natural com acabamento em vemiz poliuretano semi-fosco na tonalidade
castanho inglês; bordas retas com mesmo acabamento. Dotadas de dobradiças
que permitam giro de 270 graus e fechadura frontal com duas chaves
escamoteáveis. As dobradiças deverão ser Íixadas através de parafusos com
rosca soberba insertos diretamente no MDF. Rodapé sendo dois por módulo

(frontal

e

superior), medindo 460mm de comprimento

por 70mm

de

altura.confeccionados em MDF com 18mm de espessura e dotados de sapatas
reguladoras de nível. Componentes em MDF deverão ser pintados em ambas as
faces com tinta PU-LBR/3O ou similar com acabamento GOFFRATO ou
similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de
aspecto final fosco na coÍ preta. A fixação das partes, quando não especificada
deverá ser através de cavilhas e parafusos tipo mini-Íix. Permitida variação
nas dimensões em 594.

LoTE 03

l5

potrnoNÀ ElnarilúA EXECUTIvA,

ESpALDAR ALTo, coM
BRAÇOS. Constituída por: Assento e Encosto moldados em concha única,
com estrutura intema em vergalhões de aço recobertos com almofadas em
espuma de poliuretano injetado a frio com densidade controlada a 60mm de
espessura, obedecendo as nornas ergonométricas, revestido em couro
sintético enrugado na cor preta, com sobrecapa no mesmo material com 15mm
de espessura. Altura do Assento regulável micrometricamente através de tubo
selado de ar comprimido ou a gás. Mecanismo de inclinação flutuante do
encosto e Assento, do tipo relax, com tensão regulável através de borboleta
sob o Assento. Bracos vazados, confeccionados em aço tubular, seção oblonga
50x20mm, interligando Asscnto e encosto por sistema de parafusos e porcas
insertas na Estrutura intema da concha, com apoia braços em madeira maciça,
medindo 400x50mm, na totalidade de castaúo inglês. Suporte ao Assento em
chapa de aço de, no mínimo, 3mm de espessura e medidas mínimas
I

210x210mm. Base giratória em tubo de aço na parte central, protegida por
blindagem cônica ou telescópica em polipropileno e poiada em 05 (cinco) pás
com rodízios giratórios duplos em nylon, sendo as mesmas em aço de, no
mínimo l9mm de espessura, com perfis de proteção em polipropileno. A
fixação dos elementos deverá ser através de parafusos sextavados e porcas de
cravar fixadas na Estrutura do Assento/encosto. Todos os Componentes
Metálicos deverão receber acabamento com baúo desengraxante a quente por
meio de imersão em vapor percloro, tratamento antifemrginoso
(desengraxante, decapagem e fosfatização) de proteção e pintura pelo sistema
eletrostático em tinta epóxi-pó texturizado com polimerização em estufa na
cor preto fosco. Dimensões aproximadas: Altura mínima do encosto em
relação ao piso: l040mm. Altura máxima do encosto em relação ao piso:
I l20mm. Largura do Assento/encosto: 470mm. Profundidade do assento:
460mm.

Und.

15

POLTRONA FIXA EXECUTIVA, ESPALDAR BAIXO, COM BRAÇOS.

2.

Constituída por: Assento e Encosto moldados em concha única, com estrutura
intema em vergalhões de aço recobertos com almofadas em espuma de
poliuretano injetado a frio com densidade controlada a 60mm de espessura,
obedecendo as noÍnas ergonométricas, revestido em couro sintético enrugado
na cor preta, com sobrecapa no mesmo material com l5mm de espessura.
Blgçes vazados, confeccionados em aço tubular, seção oblonga 50x20mm,
interligando Assento e encosto por sistema de parafusos e porcas insertas na
Estrutura interna da concha, com apoia braços em madeira maciça, medindo
400x50mm, na totalidade de castanho inglês. SupoÍe ao Assento em chapa de
Und.
aço de, no minimo, 3mm de espessura e medidas mínimas 210x21Omm. Base
fixa com quatro pés, sendo dois dianteiros com deslizadores fixos de nylon e
dois kaseiros dotados de rodízios duplos em poliuretano, e Estrutura em aço
tubular curvado de diâmetro aproximado de 25mm e espessura da parede do
tubo de, no mínimo, 2,5mm. A fixação dos elementos deverá ser através
parafusos sextavados e porcas de cravar fixadas na Estrutura do
Assento/encosto. Todos os Componentes Metálicos deverão receber
acabamento com baúo desengraxante a quente por meio de imersão em vapor
percloro, tÍatamento antifemrginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização)
de proteção e pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi-pó texturizado
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com polimerização em estufa na cor preto fosco. Dimensões aproximadas:

Altura minima do encosto em relação ao piso: 850mm. Largura

do

Assento/encosto: 47Omm. Profundidade do assento: 460mm.

LorE 04
Mesa de canto, redonda, lâmina marchetada, cor madeira imbúia, com
I

2.

3.

diâmetro entre 50 a 60cm e altura mínima de 60 e máxima de 70 cm.

Und.

Mesa de centro, estrutura em aço inox, espelhada, comprimento mínimo de
100 cm e máximo de 130 cm, largura mínima de 60 cm e máxima de 80 cm, e
Und.
altura mínima de 40 cm e máxima de 50 cm.

Mesa de centro, cromâda, com vidro transparente, comprimento máximo de
120 cm e mínimo de 100 cm, largura mínima de 60 cm e máxima de 75 cm, e Und.
altura mínima de 40 cm e máxima de 50 cm.

l5

l5

l5

LorE 05
Rack para TV, cor madeira imbúia, com rodizio e com uma gaveta grande e
nicho aberto, comprimento mínimo de 110 cm e máximo de 150 cm, largura
I

I

mínima de 50 cm e máxima de 60 cm, e altura mínima de 60 cm e máxima de Und.
70 cm.

LorE 06
Carrinho bar, estÍutura em madeira cor madeira imbúia, com rodízios e apoio
em vidro com espessura mínima de 10 mm e máxima de 15 mm, comprimento
mínimo de 40 cm e máximo de 45 cm, largura minima de 60 cm e máxima de Und.

l5

l5

70 cm, e altura mínima de 70 cm e máxima de 75 cm.

1

LorE 07
Tapete sisal sintético (grande), 100% polipropileno, base anti-derrapante,
cores: trama do centro bege claro e borda com trama bege escuro, largura
mínima de 180 cm e máxima de 200 cm e comprimeoto mínimo de 230 cm e Und.

l5

máximo de 250 cm.

2.

Tapete sisal sintético (médio), 100% polipropileno, base anti-derrapante,
cores: trama do centro bege claro e borda com trama bege escuro, largura
mínima de 150 cm e máxima de 160 cm e comprimento mínimo de 200 cm e Und.

l5

máximo de 230 cm.

3.

Tapete sisal sintético (pequeno), 100% polipropileno, base anti-derrapante,
cores: trama do centro bege claro e borda com trama bege escuro, largura
minima de 120 cm e máxima de 150 cm e comprimento minimo de 180 cm e Und.
máximo de 200 cm.

l5

LorE 08
I

Vasos, artesanais, torneados, em cerâmica, pintado nas cores variando do Und.
bege para o marron diâmetros diferenciados, variando entre 20 e 30 cm e
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alturas diferenciadas, variando entre 60 a 40 cm.

