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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11, DE 25 DE MARÇO DE 2022.

Procedimento Administrativo n.º 0008759-61.2021.8.23.8000
Pregão Eletrônico nº. 12/2022
 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na Praça do Centro Cívico, sem
número, Centro, na cidade de Boa Vista, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º
34.812.669/0001-08, neste ato, representado pela Secretária de Gestão Administrativa Olene Inácio de
Matos, nomeada pela Portaria n.º 1037, de 14 de setembro de 2021, publicada no DJE n.° 6997 do dia
15 de setembro de 2021, inscrito no CPF sob o n.º 821.353.042-04, Portadora da Carteira de Identidade n.º
170.189/SSP/RR, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s)
e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e nas quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Resolução TJRR n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 7.892/2013,
observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de bandeiras e mastros
para atender às demandas do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, teve o seguinte resultado
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de sua publicação de 05 de agosto
de 2021, não podendo ser prorrogada.
2.2. O Edital do Pregão eletrônico n.º 12/2021 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim como
a proposta vencedora e a ata da sessão pública do Pregão eletrônico, independente de transcrição.
2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao da licitante vencedora do certame.
 
3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

GRUPO ÚNICO

EMPRESA:  N. F. GRANDE & CIA LTDA LTDA - EPP

CNPJ:  79.034.153/0001-00

ENDEREÇO COMPLETO:  RUA MAURÍCIO MANÇANO MAGO N° 45 -  CENTRO -
MARIALVA/PR - CEP: 86.990-000

REPRESENTANTE: JEAN MARCELO GRANDI

TELEFONE: (44) 3232-1381 / 3232-1819 / 3232-6695 / 3232-9411



Email: licitacao@chamego.com.br  / www.bandeiras.com.

PRAZO DE ENTREGA:  O fornecedor disporá do prazo de 60 (sessenta) dias corridos para confecção e
entrega dos itens, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento. (item 5.4 do Termo de
Referência - Anexo I do Edital).

Item Descrição Und. Qtd.

VALOR

Unitário Total 
do Item

01

BANDEIRA DO BRASIL -  Em conformidade com a
legislação pertinente, dupla face, fabricado em tecido
100% poliéster com fios de grande resistência e com alto
brilho que proporcione cores mais vivas para uso interno
e externo.Costuradas com tecido sobreposto.
Acabamento em linha de nylon com alta resistência.
Tarja branca com cordão de nylon para fixação,
produzidas de acordo com Lei nº 5700 de 1de setembro
de 1971,medindo aprox. 2,70 x 3,85, e demais
especificações, conforme Termo de Referência - Anexo
do Edital.
MARCA/MODELO: CHAMEGO BRASILEIRO

 Und. 08 R$
469,00

R$
3.752,00

02

BANDEIRA DO ESTADO DE RORAIMA - Em
conformidade com a legislação pertinente, dupla face,
fabricado em tecido 100% poliéster com fios de grande
resistência e com alto brilho que proporcione cores mais
vivas para uso interno e externo. Costuradas com tecido
sobreposto.Acabamento em linha de nylon com alta
resistência. Tarja branca com cordão de nylon para
fixação,medindo aproximadamente 2,25 x 3,21, e demais
especificações, conforme Termo de Referência - Anexo
do Edital.
MARCA/MODELO: CHAMEGO BRASILEIRO

Und. 08 R$
468,00

R$
3.744,00

03

BANDEIRA DO TJRR - Em conformidade com a
legislação pertinente, dupla face, fabricado em tecido
100% poliéster com fios de grande resistência e com alto
brilho que proporcione cores mais vivas para uso interno
e externo. Costuradas com tecido sobreposto.
Acabamento em linha de nylon com alta resistência.
Tarja branca com cordão de nylon para fixação, medindo
aproximadamente 2,25 x 3,21, e demais especificações,
conforme Termo de Referência - Anexo do Edital.
MARCA/MODELO: CHAMEGO BRASILEIRO

Und. 08 R$
599,00

R$
4.792,00

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma via, que, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.

Documento assinado eletronicamente por Jean Marcelo Grandi, Usuário Externo, em 28/03/2022,
às 08:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por OLENE INACIO DE MATOS, Secretário(a) de Gestão



Administrativa, em 31/03/2022, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da
Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 1268245 e o código CRC 509B0BEF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - SUBSECRETARIA DE COMPRAS. Palácio da Justiça. Praça do Centro Cívico, n.º 296 - Bairro Centro -

CEP 69301-380 - Boa Vista - RR. Telefones: - @fax_unidade@, email: - http://www.tjrr.jus.br.
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PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 
Ref: Pregão Eletrônico nº 12/2022  
 
Vimos pelo presente submeter à apreciação de V. Sª. (s) os nossos preços para mercadorias 
conforme descrição a seguir: 
 
 

GRUPO 01 
Item Descrição do Produto Quant. Unid.  Marca 

Modelo 
Valor 

Unitário R$ 
Valor 

Total R$ 
01 BANDEIRA DO BRASIL 

- Em conformidade com a legislação 
pertinente, dupla face, fabricado emtecido 
100% poliéster com fios de grande 
resistência e com alto brilho que proporcione 
cores mais vivaspara uso interno e externo. 
Costuradas com tecido sobreposto. 
Acabamento em linha de nylon com 
altaresistência. Tarja branca com cordão de 
nylon para fixação, produzidas de acordo 
com Lei nº 5700 de 1de setembro de 1971, 
medindo aprox. 2,70 x 3,85. 

08 Unidade  Chamego 
Brasileiro 

469,00 3.752,00 

02 BANDEIRA DO ESTADO DE RORAIMA 
- Em conformidade com a legislação 
pertinente, duplaface, fabricado em tecido 
100% poliéster com fios de grande 
resistência e com alto brilho queproporcione 
cores mais vivas para uso interno e externo. 
Costuradas com tecido 
sobreposto.Acabamento em linha de nylon 
com alta resistência. Tarja branca com 
cordão de nylon para fixação,medindo 
aproximadamente 2,25 x 3,21. 

08 Unidade Chamego 
Brasileiro 

468,00 3.744,00 

03 BANDEIRA DO TJRR 
- Em conformidade com a legislação 
pertinente, dupla face, fabricado emtecido 
100% poliéster com fios de grande 
resistência e com alto brilho que proporcione 
cores mais vivaspara uso interno e externo. 
Costuradas com tecido sobreposto. 
Acabamento em linha de nylon com 
altaresistência. Tarja branca com cordão de 
nylon para fixação, medindo 
aproximadamente 2,25 x 3,21. 

08 Unidade Chamego 
Brasileiro 

599,00 4.792,00 

VALOR TOTAL DO GRUPO 01 12.288,00 
 
Valor total da proposta R$ 12.288,00 (Doze mil duzentos e oitenta e oito reais)  
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Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas de fretes, embalagens, seguros, 
impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, e todas as demais despesas necessárias ao 
perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias. 
 
Dados da Proponente: 
Empresa: N. F. Grande & Cia Ltda – EPP 
CNPJ: 79.034.153/0001-00 
Endereço: Rua Mauricio Mançano Mago nº 45 – Centro 
Marialva – PR       CEP: 86990-000 
Fone/Fax: (44) 3232-1628 
Email: licitacao@chamego.com.br 
 
 
Dados Bancários: 
Banco do Brasil – 001 
Agência: 2278-0        Conta Corrente: 1137-1 
Praça de Pagamento: Marialva - PR 

 

 

Marialva – PR, 08 de março de 2022. 

 

 

 
 
 

Jean Marcelo Grandi 
RG nº. 4.420.545-9 – SSP-PR 

CPF nº. 714.458.039-68 
Administrador 



EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 12/2022
Sistema de Registro de Preços 

 
Licitação exclusiva de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA – TJRR torna público para conhecimento dos interessados que fará
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, nas condições estabelecidas neste Edital, a serem regidas
pela Lei n.º 10.520/2002, pela LC n.º 123/2006, pela Resoluções TJRR n.º 026/2006 e 08/2015, pelo Decreto n.º 7.892/2013 e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) conforme consta nos autos do
Procedimento Administrativo TJRR n.º 0008759-61.2021.8.23.8000.
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
DATA: 08/03/2022
HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.gov.br/compras/pt-br/
Código UASG: 925480
 
1.DO OBJETO
1.1. Formação de sistema de registro de preços para eventual aquisição de bandeiras e mastros para atender às demandas do Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. O valor máximo desta licitação corresponde ao montante de R$ 49.790,64 (quarenta e nove mil setecentos e noventa reais e
sessenta e quatro centavos).
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão exclusivamente microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso I,
da Lei Complementar n.º 123/2006, previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio
https://www.gov.br/compras/pt-br/.
3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha
pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções
detalhadas para sua correta utilização.
3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada
diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TJRR responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.2. Não será admitida a participação de empresas:
a) cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
b) suspensas de participar de licitações ou impedidas de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça de Roraima, durante o prazo da
sanção aplicada;
c) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a sua reabilitação;
d) proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98, ou nos termos do art. 12 da
Lei nº 8.429/92;
e) com quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9.º da Lei nº 8.666/93;
f) reunidas em consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição;
g) em processo de falência;
h) estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;
3.3. É defeso ao servidor público transacionar com o TJRR diretamente ou como representante, procurador ou intermediário na forma
do art. 110, X, XIII e XIV da LC Estadual n.º 053/2001, ou de outra lei estadual ou municipal que proíba a participação na licitação de
servidor que exerça gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, ou exerça o comércio, exceto
na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
4. VISTORIA
4.1. Não se exigirá que a licitante realize vistoria no local de entrega do objeto.
5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL



5.1.  Os interessados poderão impugnar as especificações técnicas, condições ou exigências previstas neste edital, por eventual violação
à disposição legal, através de petição devidamente instruída, fundamentada e encaminhada ao Pregoeiro, por meio eletrônico - e-
mail: subsecretaria.compras@tjrr.jus.br ou entregues na Subsecretaria de Compras, localizada no Prédio Administrativo do TJRR,
na Avenida Cap. Ene Garcez, n.º 1696, 3º Piso, Sala 335, Bairro São Francisco, na Cidade de Boa Vista – CEP 69.305-135, em
até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública.
5.2. Qualquer dúvida existente sobre os termos do edital poderá ser objeto de pedido de esclarecimento, por escrito, ao Pregoeiro em
até 03 (três) dias úteis anteriores à data de abertura do certame, seguindo os mesmos trâmites do subitem anterior (e-mail ou entregues
na Subsecretaria de Compras).
5.3.  As impugnações do edital e os pedidos de esclarecimentos deverão conter, no mínimo:
a) o número desta licitação, CNPJ/CPF, razão social, endereço completo, nome completo do representante legal/funcionário ou
interessado subscritor do pedido e o e-mail para resposta;
b) a exposição da dúvida para o correto entendimento das regras do edital, ou a indicação do item, cláusula ou condição do edital que
pretenda questionar, devendo, neste caso, vir acompanhada das razões da impugnação.
5.4. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação.
5.5. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não afetar
a formulação das propostas.
5.6. As respostas das impugnações e dos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para ciência dos
interessados.
6. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. A licitante deverá encaminhar documentos de habilitação e proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento dessa documentação.
6.2. A licitante deverá consignar, expressamente no sistema eletrônico, o valor unitário ofertado para cada item, já considerados e
inclusos no valor apresentado todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
6.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
dos quatorze anos.
6.5. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos
benefícios previstos nessa lei.
6.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
6.6.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante no cadastro dos dados da proposta no sistema compras.gov.br importa
desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
6.7. As propostas terão validade de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital.
6.8. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
encaminhados.
6.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste
Edital, no sítio https://.gov.br/compras/pt-br/
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens,
em campo próprio do sistema eletrônico.
7.3. Cabe a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. No horário previsto para a abertura das propostas, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com as especificações e as condições estabelecidas no Edital.
8.2. A análise de preços superiores aos previstos no Termo de Referência - Anexo I do edital será realizada após a fase de lances.
8.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance.
9.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.
9.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em
sigilo a identificação da ofertante.
9.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

mailto:cpl@tjrr.jus.br


9.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade
da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
9.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja, de plano, manifestamente inexequível.
9.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
9.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa
automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/
9.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em
relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser  R$ 0,01 (um centavo).
9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.
9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre
que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de
apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
10. DA NEGOCIAÇÃO
10.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o
critério de julgamento e o valor máximo para a contratação.
10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINAL, DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA
11.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, no prazo de 3 (três) horas, se outro não for fixado, contados da
convocação efetuada pelo Pregoeiro,  sua proposta, em PDF ajustada ao último lance, conforme modelo - Anexo II do
Edital, devidamente preenchida de acordo com as especificações do Termo de Referência. 
11.2. O Pregoeiro, examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor máximo fixado
e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
11.2.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR, ou ainda, de pessoas físicas ou
jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
11.2.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.
11.3. Deverá constar na proposta:
a) a individualização da licitante, com razão social, CNPJ, endereço completo, telefone,  indicação de endereço eletrônico (e-mail),
dados bancários (nome do banco, números da conta corrente e da agência), prazo de validade, e assinatura do representante legal
do licitante;
b) a descrição clara do objeto cotado e demais especificações, conforme o Termo de Referência - Anexo I do edital;
c) indicação única de preço em reais, com exibição dos valores unitário e total com duas casas decimais e em algarismos; e
d) sempre quando for possível, índices, folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante, a fim de garantir
a integridade da documentação e da proposta.
11.4. Não será admitida a proposta manifestamente inexequível, assim considerada aquela que apresentar valores simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado e que não venha a ser demonstrada sua viabilidade por meio de
documentação que comprove que os preços ofertados são coerentes com os de mercado ou suficiente para a cobertura dos custos
decorrentes da contratação.
11.4.1. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o Pregoeiro solicitará ao arrematante a comprovação da
exequibilidade.
11.5. Não será aceita e será desclassificada a proposta:
a) que não comprovar a sua exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro;
b) que apresentar valores unitários ou global superiores aos preços indicados pelo TJRR;
c) que não for redigida (digitada ou datilografada) no idioma nacional, estiver ilegível, contenha rasura, ou outros defeitos capazes de
dificultar o julgamento;
d) com ilegalidades, ou vícios, omissões e irregularidades insanáveis;
e) que não forem corrigidas as irregularidades ou falhas sanáveis apontadas pelo Pregoeiro;
f) que estiver em desacordo com as condições e especificações do objeto previstas neste edital;
11.6. O critério adotado para julgamento da proposta será o de menor preço por grupo.
11.7. Todas as especificações do objeto, o preço e demais condições ofertadas na proposta vencedora vinculam o fornecedor
registrado.



11.8. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante deixar de enviar a documentação exigida, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.
12. DA HABILITAÇÃO
12.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da documentação complementar
especificada no subitem 12.2 deste edital, de acordo com os arts. 27 a 33 da Lei n.º 8.666/93.
12.1.1. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar documentos que supram tais
exigências.
12.2. As licitantes deverão complementar os documentos de habilitação referidos no subitem anterior, relativos à:
12.2.1. Regularidade Trabalhista
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa, quando não constar tal informação do SICAF.
12.2.2. Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou
comprovação, por certificação do juízo falimentar competente, de que a licitante possui plano de recuperação judicial deferido e
homologado judicialmente, nos termos do art. 58, da Lei nº 11.101/2005, estando apta econômica e financeiramente a suportar o
cumprimento do contrato;
12.2.3. Qualificação Técnica
a) Não se exigirá que a licitante apresente documento que comprove qualificação técnica.
12.3. A licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação.
12.4. O Pregoeiro verificará eventual enquadramento nas vedações elencadas no item 3 – Da Participação na Licitação, mediante
consulta ao:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça –
CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
c) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
d) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
12.5. As consultas previstas no subitem anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e de seu sócio majoritário,
por força do art. 12 da Lei n.º 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
12.6. O enquadramento da licitante em qualquer das hipóteses do subitem 3.2 acarretará, como consequência, a inabilitação
do licitante.
12.7. A licitante deverá comprovar que sua atividade empresarial se relaciona ao objeto desta licitação mediante apresentação de seu ato
constitutivo, ou outro documento hábil, além de informar o nome e CPF de seu administrador e/ou sócio majoritário, salvo se tal
informação já constar no SICAF.
12.8. Quanto a regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, serão observado os seguintes
procedimentos:
12.8.1. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida
para efeito da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato. No entanto, o licitante ME ou EPP, por ocasião da participação neste certame,
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
12.8.2. Homologado o certame e havendo alguma restrição à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou
empresa de pequeno porte, a licitante será intimada para, no prazo de cinco dias úteis, prorrogável  por igual período, a critério da
Administração, regularizar sua situação fiscal e/ou trabalhista, na forma prevista no art. 43,§1º, da Lei Complementar n.º 123/2006.
12.8.3. A não regularização da documentação, no prazo acima previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no item 17 deste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinatura da Ata e/ou Contrato ou revogar a licitação.
12.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito ao registro de
preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.10. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura
da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
12.11. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de certidões por sítios oficiais.
12.12. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
12.13. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
12.14. Os documentos que não apresentarem data de validade serão considerados válidos para este certame pelo prazo de 90 (noventa)
dias, contados de sua emissão.
12.15. Será inabilitado a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
12.16. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta
subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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12.17. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
13. DA AMOSTRA
13.1. Não se exigirá da licitante que apresente amostra do objeto licitado.
14. DO RECURSO
14.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
14.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
14.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, admitindo-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
14.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá encaminhar suas razões recursais, em campo próprio do sistema, no
prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual
prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
14.1.4. Não serão acolhidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
14.1.5. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.2. Caberá as licitantes, encerrada a etapa de lances, a consulta regular ao sistema "compras.gov.br" a fim de verificar se foi declarada
a vencedora e se está aberta a opção para a interposição de recurso.
14.3. Caso admitido, o recurso será decidido pelo Secretário-Geral.
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a
autoridade competente para homologação.
15.2. A homologação deste Pregão compete ao Secretário-Geral do Tribunal de Justiça de Roraima.
15.3. O objeto deste Pregão será adjudicado por grupo à licitante vencedora.
16. DO CADASTRO RESERVA
16.1. Antes da homologação do certame será realizada consulta as licitantes interessadas, conforme a ordem de classificação, em reduzir
seus preços ao valor da proposta vencedora, a fim de integrar o cadastro reserva da ata de registro de preços.
16.2. Na hipótese de apresentação de recurso, a consulta as licitantes será realizada pela Secretaria Geral, antes de promover a
adjudicação, se indeferido o pedido recursal.
16.3. O cadastro de reserva limitar-se á, no máximo, a três licitantes remanescentes.
16.4. Na hipótese de eventual contratação de licitante integrante do cadastro reserva, em razão de não assinatura da ata pelo
adjudicatário ou do cancelamento do registro do detentor da ata, será verificada as condições e exigências do edital e seus anexos, além
da observância do teor da ata da sessão pública e da proposta vencedora da licitação.
16.4.1. A verificação, neste caso, das condições, exigências e demais procedimentos para contratação do remanescente integrante do
cadastro reserva, será realizada pela Secretaria de Gestão Administrativa.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. As penalidades previstas no art. 7º  da Lei n.º 10.520/02, serão aplicadas, sem prejuízo da aplicação de multa e demais cominações
legais, nos casos dispostos na Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima n.º 042/2019.
17.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de registro de preços ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo
estabelecido no edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida em não manter a sua proposta, sujeitando-o ao
pagamento de multa compensatória de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da obrigação assumida no certame, nos termos
dos arts. 81 e 87, II, da lei 8.666/93 e do art. 1.º, IV, da Portaria GP/TJRR n.º 306/2014, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas no subitem 17.1.
17.2.1. Será devida pelo Contratado apenas a multa moratória prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/93 e no art. 1.º, I e II, da Portaria
GP/TJRR n.º 306/2014, a contar do término do prazo estabelecido no edital até a efetiva assinatura da ata de registro de preços
ou retirada da nota de empenho, exceto se a demora não colocar risco aspectos de conveniência e oportunidade administrativa no
registro de preços da seguinte forma:
a) a multa será calculada no percentual de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item ou serviço em mora, por dia de atraso,
até o limite de 30 (trinta) dias.
b) a multa será de 10% (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, incidente a partir do 31º (trigésimo
primeiro) dia, sobre o valor do item ou serviço em mora, na hipótese de atraso por período superior ao previsto no inciso I, limitado em
até 60 (sessenta) dias.
17.3. A licitante poderá sofrer a penalidade de advertência prevista no inciso I, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, em casos de falhas na
execução do objeto que não acarretarem prejuízos significativos ao TJRR.
17.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo
da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
17.5. A aplicação das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Estadual n.º 418/2004.
17.6. As penalidades serão registradas no SICAF e inseridas no site do Tribunal de Justiça.
18. DO REGISTRO DE PREÇOS



18.1. Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de sua convocação, para
assinar a ata de registro de preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas neste edital.
18.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da ata de registro de preços poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, quando solicitado pela licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.
18.3. O não comparecimento ou recusa injustificada do fornecedor em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação
das penalidades previstas no edital.
18.4. Na hipótese de não assinatura da ata de registro de preços pelo adjudicatário, as licitantes remanescentes poderão ser convocadas
para fornecer o objeto, observando-se o procedimento legal, as condições fixadas neste Edital e na sua respectiva proposta comercial.
18.4.1. As licitantes remanescentes que não aceitarem o fornecimento do bem ou serviço no preço ofertado pelo primeiro
colocado/adjudicatário não sofrerão sanção administrativa por esse motivo.
18.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento pelo detentor da ata nas condições estabelecidas, após
cumpridos os requisitos de publicidade.
18.5.1. Serão registrados na ata os preços e quantitativos da licitante mais bem classificado durante a fase competitiva.
18.5.2. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços
iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certame.
18.5.3.A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.
18.6. O detentor da ata deve manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, as mesmas condições de habilitação sob
pena de ter seu registro cancelado.
18.7. Os preços registrados terão prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.
18.8. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário da Justiça Eletrônico, assim como disponibilizados
pelo TJRR, através de meio informatizado de consulta, durante a vigência da ata de registro de preços.
18.9. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à Secretaria de Gestão Administrativa promover as negociações junto
aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II, do caput do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993.
18.10. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o TJRR convocará
os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
18.10.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
18.10.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação
original.
18.11. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a
administração poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
18.12. Não havendo êxito nas negociações, o TJRR deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
18.13. O registro do fornecedor 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 justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002; ou
e) o detentor da ata não manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, as mesmas condições de habilitação.
18.14. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras "a", "b", "d" e "e" do subitem anterior, será formalizado por
decisão devidamente fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.15. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.
18.16. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisição pretendida, assegurada preferência o fornecedor registrado em igualdade de condições.
18.17. A ata de registro de preços, durante sua vigência, desde que devidamente justificada a vantagem, poderá ser utilizada por órgão
ou entidade da administração pública estadual ou municipal que não tenha participado do certame licitatório.
18.17.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços,
deverão consultar o TJRR sobre a possibilidade de adesão.
18.17.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o TJRR.
18.17.3. As adesões não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços e, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de



registro de preços, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
18.17.4. Compete ao órgão não participante, na hipótese de adesão:
a) efetivar a aquisição ou contratação do objeto registrado em até noventa dias;
b) praticar os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao TJRR.
18.17.5. É vedada à adesão da ata de registro de preços do TJRR pelos órgãos e entidades da administração pública federal.
19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
19.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a
vigência da Ata, para retirada da nota de empenho, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar de sua convocação para fornecer o
objeto, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
19.1.1. No mesmo prazo da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor deverá apresentar Declaração Antinepotismo,
constante do Anexo III do Edital.
19.2. Poderá ser acrescentada ao ajuste qualquer vantagem apresentada pelo fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja
pertinente e compatível com os termos deste Edital.  
19.3. Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros meios se a licitante vencedora mantém
as condições de habilitação.
19.4. Quando a licitante convocada não retirar a nota de empenho no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser convocada
outra licitante para retirar a nota de empenho, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação,
obedecida a ordem de classificação
19.5. As condições de pagamento e outras obrigações estão previstas no Termo de Referência - Anexo I do edital.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. Excepcionalmente, a licitante poderá encaminhar a documentação complementar solicitada pelo pregoeiro através do e-
mail:subsecretaria.compras@tjrr.jus.br, desde que reste comprovada a inviabilidade de envio por meio do sistema.
20.2. Os documentos remetidos por meio do sistema compras.gov.br, poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada a
qualquer momento em prazo estabelecido pelo pregoeiro.
20.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso seja solicitadas, deverão ser encaminhadas a Subsecretaria de Compras, localizada no
Prédio Administrativo do TJ/RR, situada na Av. Ene Garcez, n.º 1696, 3º Piso, Sala 335, Bairro de São Francisco, na Cidade de Boa
Vista - RR - CEP 69.305.135.
20.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste edital ou solicitada pelo Pregoeiro, será
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Instrumento Convocatório.
20.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Sistema compras.gov.br e as especificações
constantes deste Edital, prevalecerão estas últimas.
20.5. O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão exercidos por um representante da Administração especialmente designado
pela Secretaria Demandante.
20.6. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase deste procedimento licitatório, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública.
20.7. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-
lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
20.8. Este edital estará à disposição dos interessados, pela Internet, nos endereços https://www.gov.br/compras/pt-br/ e no Portal de
Licitações do TJRR,  será publicado na forma da lei, e deverá ser lido e interpretado na íntegra, não sendo aceitas alegações de
desconhecimento após a entrega da proposta.
20.9. O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art.49 da
Lei Federal n.º 8.666/93.
20.10. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documentos, em substituição aos documentos exigidos pelo presente
edital e seus anexos.
20.11. A licitante, caso seja vencedora, manterá preposto, aceito pelo TJRR, durante o período de vigência da Ata, para representá-la
administrativamente sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado, no ato da assinatura da Ata, mediante declaração em que
deverá constar o nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, endereço de e-mail e número de telefone válidos para o
recebimento de informações e notificações, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.
20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só
se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
20.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.14. São partes integrantes deste edital independente de transcrição: o Termo de Referência (Anexo I), Modelo de apresentação de
proposta de preços detalhada após o encerramento dos lances (Anexo II) e Modelo de Declaração Antinepotismo (Anexo III) e Minuta
da Ata de Registro de Preços (Anexo IV).
20.15. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria-Geral.

mailto:cpl@tjrr.jus.br
http://sei.tjrr.jus.br/sei/cpl.tjrr.jus.br


 
Boa Vista-RR, 16 de fevereiro de 2021.

 
 

Manoel Martins da Silva Neto
Subsecretário de Compras

 
 
 
 

ANEXO I
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 105/2021
FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E

MASTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA.
1. INTRODUÇÃO

1.1. A lei nº 10.520/02, 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 para caracterizar o objeto, tendo sido
elaborado com base nos Estudo Técnicos Preliminares apresentados no Procedimento Administrativo Virtual SEI nº 0008759-
61.2021.8.23.8000.
1.3. A contratação pretendida poderá observar, ainda, o disposto na Resoluções TP nº 026/2006, que institui a licitação na modalidade
pregão no âmbito desta Corte de Justiça.

2. OBJETO
2.1. O presente instrumento tem por objeto a formação de sistema de registro de preços para eventual aquisição de bandeiras e mastros
para atender às demandas do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
2.2. Para fins de adequação ao disposto na Lei nº 10.520/02, consideram-se os serviços 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. FINALIDADE/JUSTIFICATIVA
3.1. A presente contratação tem como finalidade a renovação das bandeiras do Palácio da Justiça, adequando-se às existentes nos
prédios das sedes dos Poderes Legislativo e Executivo, localizados na Praça do Centro Cívico, além de possibilitar a realização de
solenidades no pátio do TJRR com a presença de autoridades e da população roraimense.
3.2. Com a aquisição dos objetos pretendidos, espera-se os seguintes benefícios:
a. O resgate dos valores cívicos junto aos servidores e o público que frequenta o Palácio da Justiça;
b. Demonstrar à comunidade os valores cívicos presentes nesta Corte de Justiça;
c. Integrar a comunidade, magistrados, servidores e público em geral, nas solenidades cívicas que irão ocorrer em frente aos pavilhões.
3.3. A contratação em tela está alinhada ao Plano de Ação referente à Infraestrutura do Planejamento Estratégico 2021/2026,
obedecendo ao Objetivo Estratégico que prescreve "Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas".

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
4.1. O objeto deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste instrumento.
4.2. Os itens a serem registrados, bem como suas especificações e quantitativos encontram-se no Anexo I deste instrumento.
4.3. Os equipamentos deverão ser fornecidos completos, incluindo todos os acessórios ao seu perfeito funcionamento, mesmo quando
não diretamente mencionados neste instrumento.
4.4. Os equipamentos citados neste instrumento deverão ser entregues devidamente embalados de modo a protegê-los de qualquer dano
eventual de manuseio/transporte, estando o FORNECEDOR obrigado a reparo imediato, caso ocorram tais danos.
4.5. Da garantia:
4.5.1. O fornecedor deverá apresentar garantia integral dos itens 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, 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 fizerem necessárias.
4.5.3. O FORNECEDOR deverá substituir os itens defeituosos por outro igual, às suas expensas, temporariamente, no caso do reparo
não ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis e definitivamente no caso de ultrapassar 30 (trinta) dias corridos, exigindo-se neste último que o
item seja novo, de mesmo modelo ou superior, todos os prazos contados do recebimento da notificação.
4.5.4. Havendo necessidade, durante o período da garantia, a empresa fica obrigada a prestar manutenção nos itens.
4.5.5. Relativamente ao disposto nos subitens acima, aplica-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de
1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4.5.6. Serão rejeitados todos os materiais/serviços que não atendam aos requisitos constantes nas especificações.
4.5.7. A garantia não será válida sobre defeitos causados pelo mau uso ou acidentes causados pelos seus usuários.

5. PRAZOS
5.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços deverá ser de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.



5.2.O instrumento contratual será assinado no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da convocação para assinatura, nos termos do art.
64 da Lei 8.666/93. O contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses..
5.3. O encaminhamento da Ordem de Fornecimento acima citada será feito através de e-mail, podendo ser reforçada através de contato
telefônico.
5.4. O fornecedor disporá do prazo de 60 (sessenta) dias corridos para confecção e entrega dos itens, contados da data de recebimento da
Ordem de Fornecimento.
5.4.1. Local de entrega:
5.4.2. Os itens deverão ser entregues ao fiscal do contrato juntamente com a nota fiscal no Gabinete Militar do Tribunal de Justiça de
Roraima, localizado no Palácio da Justiça - Praça do Centro Cívico, 296 - Centro - CEP 69 301-380, nesta Capital, no horário de
expediente (8h às 14h). Contato: (95) 3198-2833.
5.4.3. Antes da entrega do material deverá ocorrer o agendamento prévio junto ao Gabinete Militar do Tribunal de Justiça de
Roraima no horário de expediente (08h às 14h), por meio do seguinte contato (95) 3198-2833.
5.4.4. Eventual mudança no endereço de entrega dos materiais será informada prévia e oportunamente ao FORNECEDOR, sem que
acarrete ônus ao CONTRATANTE.
5.5. O fornecimento deverá estar disponível a partir do dia da assinatura do contrato observados os prazos acima.

 
6. ORÇAMENTO ESTIMADO

6.1. Com base nas cotações de preços constantes do Procedimento Administrativo Virtual SEI n.º 0008759-61.2021.8.23.8000, estima-
se que o valor global da contratação em tela será de  R$ 49.790,64 (quarenta e nove mil setecentos e noventa reais e sessenta e
quatro centavos), conforme planilha de orçamento detalhado:

 

GRUPO 1

Item Objeto Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 Bandeira do Brasil 8  R$ 642,83  R$ 5.142,64

2 Bandeira do Estado de Roraima 8  R$ 613,00  R$ 4.904,00

3 Bandeira do TJRR 8  R$ 743,00  R$ 5.944,00

Subtotal Grupo 1  R$ 15.990,64

GRUPO 2

Item Objeto Quantidade Valor Unitário Valor Total

4 Mastro 1 1  R$ 12.200,00  R$   12.200,00

5 Mastro 2 2  R$ 10.800,00  R$ 21.600,00

Subotal grupo 2  R$  33.800,00

TOTAL (GRUPO 01 + GRUPO 02)  R$ 49.790,64

 
6.1. Objeto será custeado através do programa de trabalho nº 12.101.02.122.00003.2454 (Manutenção das Atividades de Apoio), bem
como o elemento de despesa 3.3.90.30 - Material de consumo, unidade orçamentária TJRR.
6.2. 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.

7. OBRIGAÇÕES
7.1. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA deverá:

a. receber a nota de empenho e tomar providências imediatas, com vistas à sua execução do objeto;
b. fornecer os bens embalados em material que impeça a sua danificação quando do transporte;
c. respeitar rigorosamente as especificações contidas no Anexo I quando do fornecimento dos produtos;
d. manter, durante o fornecimento, as condições de habilitação exigidas na contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a

superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
e. cumprir obrigatoriamente os prazos e demais condições estabelecidas neste instrumento e no edital;
f. responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no

fornecimento dos  bens, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do Poder
Judiciário do Estado de Roraima;

g. deverá fornecer junto com a Nota Fiscal/Fatura o Certificado de Garantia ou documento equivalente; e
h. 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 à CONTRATADA:

a. a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE;
b. a subcontratação; e
c. nos termos do art. 2º, inciso VI, da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22

de junho de 2016, é vedada a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu
quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação.

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

a. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
b. efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais;
c. comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas nos materiais fornecidos;
d. nomear um ou mais servidores para fazer a fiscalização e o acompanhamento da entrega dos bens. Tal fiscalização não exclui nem

reduz as responsabilidades da CONTRATADA 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. Para que esta rejeição seja considerada válida, bastará a comprovação de envio de
notificação escrita ao preposto da CONTRATADA.

7.4. Comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA:
7.4.1. Após a homologação do certame, o licitante vencedor deverá providenciar, no prazo de 03 (três) dias úteis, solicitação de
credenciamento de usuário externo, no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, instituído pela Resolução TJRR nº 029/2016 e
regulamentado Portaria TJRR nº 1650/2016.
7.4.1.1. A solicitação de credenciamento deverá ser realizada pelo sítio www.tjrr.jus.br.
7.4.1.2. A não solicitação de credenciamento dentro do prazo estabelecido poderá ocasionar na aplicação das Sanções Administrativas
previstos no Edital bem como no instrumento contratual.
7.4.1.3. A CONTRATADA deverá manter atualizado o seu cadastro no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.
7.4.2. O endereço de e-mail do representante legal da Contratada para fins de recebimento de notificação e demais comunicações
inerentes à execução do Contrato deverá ser informado na proposta, devendo ser o mesmo a ser cadastrado no Sistema Eletrônico de
Informações – SEI, como previsto no subitem 7.4.3.
7.4.3. Durante a Vigência da Ata/Contrato, qualquer comunicação, tais como cartas, ofícios, notificações, entre outros, será realizada
prioritariamente via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, sendo que a CONTRATADA disporá do prazo de até 05 (cinco) dias
corridos para leitura e assinatura da notificação, a partir da liberação do link de assinatura eletrônica.
7.4.4. Exaurido o prazo previsto no subitem anterior, a CONTRATADA considerar-se-á devidamente notificada, iniciando, assim,
eventuais prazos dos atos subsequentes, como, por exemplo, no caso de intimações para apresentar defesa prévia.
7.4.5. A adoção de comunicações digitais é o resultado da implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Assim, os
processos administrativos que tramitam sob a tutela deste sistema computacional dispensam a utilização do meio físico papel.
7.4.6. A CONTRATADA deverá manter Preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência da Ata/Contrato, para
representá-lo administrativamente sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração onde deverá constar o
nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, bem como
número telefônico para contato e endereço de e-mail.

8. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
8.1. O acompanhamento e a fiscalização serão exercidos por um representante da Administração especialmente designado pela
Secretaria Demandante.
8.2. Autorizada a aquisição e expedida a Nota de Empenho, a mesma será encaminhada ao FORNECEDOR, juntamente com a Ordem
de Fornecimento, por  e-mail ou por qualquer outro meio capaz de registrar o recebimento, a fim de possibilitar a contagem dos prazos.
8.3. A entrega dos itens será acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal, especialmente designado para esse fim, permitida a assistência de
terceiros.
8.4. O recebimento provisório será realizado em até 01 (um) dia útil, da data de entrega, 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 no Anexo I e item 4 - Especificação do Objeto deste Termo de Referência.
8.6. Caso seja constatada a ocorrência de vício do material, ou que este esteja em desacordo com as especificações constantes no Anexo
I e item 4 - Especificação do Objeto 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.
8.7. Depois de comprovada a adequação do objeto ao contrato e observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93, será efetuado
o recebimento definitivo, através de termo próprio, que será emitido no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório.



 

9. PAGAMENTO
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 Fiscalização 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 será 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. 5º, §3º da Lei nº 8.666/93, 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 atualização financeira, e sua 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 fórmulas:

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. ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DA ATA
10.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à Secretaria de Gestão Administrativa promover as negociações junto aos
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II, do caput do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
10.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador
convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
10.2.1. Os fornecedores 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 fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação
original.
10.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a
Administração poderá:
a. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b. convocar os demais fornecedores 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 contratação mais vantajosa.
10.4. O registro do fornecedor 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 justificativa aceitável;
c.  não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d.  sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87, da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 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 "a", "b", "d" e "e" do item anterior, será formalizado por decisão
devidamente fundamentada, 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 força maior, que
prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:



a. por razão de interesse público; ou
b. a pedido do fornecedor.

11. PENALIDADES
11.1. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar no âmbito 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. não celebrar o contrato;
b. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;
c. ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
d. não mantiver a proposta;
e. fraudar ou falhar na execução do contrato;
f. comportar-se de modo inidôneo; e
g. cometer fraude fiscal.

11.2. Para fins do disposto na alínea “f” do item anterior, reputar-se-ão inidôneos atos tais como fazer declaração falsa e os descritos nos
artigos 89 a 98, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
11.3. Com fundamento no Art. 9º da Lei nº 10.520/02 c/c art. 87 da Lei nº 8.666/93, nos casos de inexecução do objeto, garantida a
ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isolada ou cumulativamente com as multas definidas no item 11.4 abaixo, com as
seguintes penalidades:

a. advertência;
b. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Tribunal de Justiça do

Estado de Roraima (TJRR), por prazo não superior a dois anos; e
c. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base na alínea anterior.

11.4. As multas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, serão calculadas na forma abaixo estabelecida:

a. a multa moratória, prevista no art. 86 da Lei nº 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 10% (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (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 10% (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.

11.5. O não cumprimento da obrigação de manter as condições de habilitação, prevista na alínea "c" do item 7.1, além de provocar o
cancelamento da Ata de Registro de Preços, conforme subitem 10.4, alínea "e", poderá, garantida a ampla defesa, configurar inexecução
total da obrigação, sujeitando o FORNECEDOR a aplicação da multa prevista na alínea "d" do subitem anterior.
11.6. 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.
11.6.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica o FORNECEDOR obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicação oficial.
11.6.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será
encaminhado para inscrição em dívida ativa.
11.7. Toda penalidade aplicada será registrada no SICAF e no cadastro de fornecedores do TJRR.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A definição de qual licitante será o vencedor se dará pelo critério do menor preço por grupo.
12.2. As cláusulas essenciais da contratação encontram-se no Anexo I - Cláusulas Essenciais da Contratação.
12.3. A Secretaria-Geral decidirá os casos omissos.

 
ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

01  BANDEIRA DO BRASIL - Em conformidade com a legislação pertinente, dupla face, fabricado em
tecido 100% poliéster com fios de grande resistência e com alto brilho que proporcione cores mais vivas
para uso interno e externo. Costuradas com tecido sobreposto. Acabamento em linha de nylon com alta
resistência. Tarja branca com cordão de nylon para fixação, produzidas de acordo com Lei nº 5700 de 1
de setembro de 1971, medindo aprox. 2,70 x 3,85.
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02

BANDEIRA DO ESTADO DE RORAIMA - Em conformidade com a legislação pertinente, dupla
face, fabricado em tecido 100% poliéster com fios de grande resistência e com alto brilho que
proporcione cores mais vivas para uso interno e externo. Costuradas com tecido sobreposto.
Acabamento em linha de nylon com alta resistência. Tarja branca com cordão de nylon para fixação,
medindo aproximadamente 2,25 x 3,21.
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03

BANDEIRA DO TJRR - Em conformidade com a legislação pertinente, dupla face, fabricado em
tecido 100% poliéster com fios de grande resistência e com alto brilho que proporcione cores mais vivas
para uso interno e externo. Costuradas com tecido sobreposto. Acabamento em linha de nylon com alta
resistência. Tarja branca com cordão de nylon para fixação, medindo aproximadamente 2,25 x 3,21.
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04

MASTRO 1  - Mastro telecônico reto, fabricados com tubos de aço SAE 1010/1020 de seção circular.
Normas aplicáveis: NBR-14744 e NBR-6323. Acabamento galvanizado a fogo padrão. Fornecido com
emendas e com roldana montada no topo do poste e gancho para amarração do cordel de sustentação da
bandeira. Flangeado, com base de 400x400mm para ser instalado em base de concreto. Com aletas
soldadas no flange e parafusos chumbadores. Dimensões: H (mm) – 15000, ØD1 (mm) – 219,1, ØD2
(mm) – 101,6, Base (mm) – 400x400, Chumbador - 7/8" x 750mm, Entre Furos (mm) – 150 e Divisões
– 3. A medida dos mastros em metros informada está sendo considerada acima do nível do solo.

01

05

MASTRO 2 - Mastro telecônico reto, fabricados com tubos de aço SAE 1010/1020 de seção circular.
Normas aplicáveis: NBR-14744 e NBR-6323. Acabamento galvanizado a fogo padrão. Fornecido com
emendas e com roldana montada no topo do poste e gancho para amarração do cordel de sustentação da
bandeira. Flangeado com base de 400x400mm para ser instalado em base de concreto. Com aletas
soldadas no flange e parafusos chumbadores. Dimensões: H (mm) – 13000, ØD1 (mm) – 219,1, ØD2
(mm) – 101,6, Base (mm) – 400x400, Chumbador - 7/8" x 750mm. Entre Furos (mm) – 150, Divisões –
3. A medida dos mastros em metros informada está sendo considerada acima do nível do solo.
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ANEXO II - MODELO ORDEM DE FORNECIMENTO
Empenho: _______________
Procedimento Administrativo: _______________
Empresa: _______________
 
Ordem de Fornecimento Nº ____/_______
 
Nos termos do Empenho _________ supracitado, solicitamos o fornecimento de ________, conforme orientações seguintes:
 

ITENS SOLICITADOS 
 

Item Descrição Und. Quant. Local de Entrega

01     

 

Recebido Empresa Recebido Provisório Fiscal Recebido Definitivo Fiscal

Data:

Data: Data:

Prazo de Entrega:

 
Boa Vista, _____ de _______________ de 20___.           
 
 
Fiscal do Contrato
Matrícula
 

ANEXO III - CLÁUSULAS ESSENCIAIS DA CONTRATAÇÃO
 
Esta Nota de Empenho, com força de Contrato, reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as seguintes
cláusulas:



a. Embasamento Legal: §§2º e 4º art. 62 da Lei nº 8.666/93, c/c o princípio da razoabilidade.
b. Vigência: esta nota de empenho possui vigência de 12 (doze) meses, contados da data de emissão.
c. As condições relativas ao prazo e local de entrega, garantia dos materiais, pagamento, obrigações da contratante e contratada, sanções
administrativas, bem como a necessidade de apresentação de garantia contratual ou sua dispensabilidade encontram-se previstos
nesse Termo de Referência.
d. Aplica-se, no que couber, os art. 77 e 88 da Lei nº 8.666/93.
e. Fica eleito o foro da cidade de Boa Vista para dirimir quaisquer dúvidas sobre a execução deste objeto.

 
 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRA GOMES COSTA RIBEIRO, Chefe Adjunto do Gabinete
Militar, em 27/01/2022, às 12:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, Integrante Administrativo, em
27/01/2022, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código
verificador 1216851 e o código CRC 4488607B.

ANEXO II

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA, APÓS O ENCERRAMENTO DOS LANCES

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 000/2022.
Data do certame: 00/00/2022, às 00h00min.
Procedimento Administrativo n.º 0008759-61.2021.8.23.8000
OBJETO: Formação de sistema de registro de preços para eventual aquisição de bandeiras e mastros para atender às demandas do
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I
deste Edital.
 

GRUPO 01

Item Especificação Und. Qtd.
Valor Unitário

Máximo fixado pelo
TJRR (R$)

Valor Unitário
ofertado pelo
Licitante (R$)

Valor Total
do item

(R$)

01

Bandeira do Brasil, e demais especificações, conforme
Termo de Referência - Anexo I do Edital.
MARCA:
MODELO:

Und. 08 642,83
 
 

 

02

Bandeira do Estado de Roraima, e demais
especificações, conforme Termo de Referência - Anexo I
do Edital.
MARCA:
MODELO:

Und. 08 613,00   

03

Bandeira do TJRR, e demais especificações, conforme
Termo de Referência - Anexo I do Edital.
MARCA:
MODELO:

Und. 08 743,00   

Obs.: O valor máximo aceitável do item é de R$ 15.990,54

 

GRUPO 02

Item Especificação Und. Qtd. Valor Unitário Máximo
fixado pelo TJRR (R$)

Valor Unitário
ofertado pelo Licitante

(R$)

Valor Total
do item (R$)



04 Mastro 1, e demais especificações, conforme
Termo de Referência - Anexo I do Edital.
MARCA:
MODELO:

Und. 01 12.200,00  
 

 

05

Mastro 2, e demais especificações, conforme
Termo de Referência - Anexo I do Edital.
MARCA:
MODELO:

Und. 02 10.800,00   

Obs.: O valor máximo aceitável do item é de R$ 33.800,00

 
Razão Social:
Número do CNPJ:
Endereço Completo com CEP:
Fone/Fax/Celular:
E-mail:
Banco/Nome e nº. da Agência/Conta Corrente
Prazo de Validade da Proposta:
Local e Data:
 

______________________________________
nome e assinatura do representante legal

 
 
 

ANEXO III
 

MODELO DE DECLARAÇÃO ANTINEPOTISMO
 

 
Ref.: Pregão Eletrônico  n.º 000/2022
a) Nos termos do art. 2º, inciso VI, da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22 de
junho de 2016, DECLARO não ter no quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação.
 

__________________________________________
Local e data

 
__________________________________________

Assinatura do Representante Legal
 
 

ANEXO IV
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

 
Ata de Registro de Preços n.º 000/2022
Procedimento Administrativo n.º 0008759-61.2021.8.23.8000
Pregão Eletrônico n.º 000/2022
 
 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na Praça do Centro Cívico, sem número, Centro, na cidade de
Boa Vista, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 34.812.669/0001-08, neste ato, representado(a) pelo(a) ...(cargo
e nome), nomeado(a) pela Portaria n.º ........... de .....de ......... de ......., inscrito no CPF sob o n.º ...... Portador(a) da Carteira de
Identidade n.º ............. , considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE
PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificadas nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e nas quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às



normas constantes na Resolução TJRR n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 7.892/2013, observadas,
ainda, as demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de bandeiras e mastros para atender às demandas do
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I
deste Edital.
 
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de .......(sua publicação), não podendo ser prorrogada.
2.2. O Edital do Pregão Eletrônico n.º 000/0000 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim como a proposta vencedora e a ata
da sessão pública do Pregão eletrônico, independente de transcrição.
2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao
da licitante vencedora do certame.
 
3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

GRUPO 01 e 02

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

REPRESENTANTE:

TELEFONE:                                                        E-MAIL:

PRAZO DE ENTREGA:

Item Descrição Und. Qtd.
VALOR

Unitário Total

 
 

MARCA:
MODELO:

    

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.
 
Boa Vista - RR ____ de ____________ de 0000.
 

 
______________________________________
Nome
Secretário de Gestão Administrativa

 
___________________________________ 
Representante legal
Empresa

 
 

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

CADASTRO RESERVA

Classificação Licitante

  



  

  

  

 

Documento assinado eletronicamente por MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, Subsecretário(a), em 17/02/2022, às 11:23,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 1235642 e
o código CRC 65DABD8E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - SUBSECRETARIA DE COMPRAS. Palácio da Justiça. Praça do Centro Cívico, n.º 296 - Bairro Centro - CEP 69301-380 - Boa Vista - RR. Telefones: -

@fax_unidade@, email: - http://www.tjrr.jus.br.



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
SEI n.º 0008759-61.2021.8.23.8000
Assunto: Homologação de Pregão Eletrônico n.º 12/2022 - Projeto Renovação das

bandeiras
 
1. Vieram os autos para homologação do Pregão Presencial n.º 12/2022, cujo objeto

consiste na formação de sistema de registro de preços para eventual aquisição de bandeiras e mastros,
conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência n.º 105/2021
(Ep. 1216851).

2. Verifica-se que a licitação foi composta por 2 (dois) grupos sendo o julgamento da
proposta efetuado pelo critério de menor preço por grupo, conforme definido subitem 11.6 do edital
(Ep. 1235642), atendendo ao disposto no art. 4º, inciso X, da Lei n.º 10.520/02, devendo ser observados os
prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade definidos no termo de referência.

3. Conforme a Ata da Sessão e Relatório (Ep. 1252041 e 1252026), 3 (três) licitantes
participaram da disputa.

4. Quanto ao grupo 1, verifica-se que não ocorreram desclassificações/inabilitações,
sagrando-se vencedora a empresa N F Grande & Cia  (Ep. 1252026), com adjudicação do objeto no
Ep. 1252044.

5. Quanto ao grupo 2, não houve participantes interessados, visto que não foi ofertada
nenhuma proposta, tendo sido declarado deserto pelo Pregoeiro no Ep. 1251332.

6. Da análise do feito, verifica-se que o Parecer SG/NUJAD nº 96, de 15 de março de
2022 (Ep. 1255982), corroborado por sua ilustre coordenadora (Ep. 1258424), sugeriu a homologação do
certame, posto que "demonstrada a regularidade do procedimento licitatório, visto que ausente vícios e
observadas as disposições legais".

7. Portanto, considerando o atendimento dos requisitos legais e editalícios, em harmonia
com o sobredito parecer, homologo o processo licitatório realizado na
modalidade Pregão Eletrônico, registrado sob o n.º 12/2022, cujo objeto foi adjudicado à empresa N F
Grande & Cia em relação aos itens 1, 2 e 3 do Grupo 1, no valor de R$ 12.288,00 (doze mil duzentos e
oitenta e oito reais).

8. Outrossim, nos mesmos termos, ratifico a decisão do Pregoeiro que declarou desertos
os itens 4 e 5 do Grupo  2 (Ep. 1251332).

9. À Assessoria de Gabinete para providenciar a homologação no respectivo site de
licitações. Abra-se prazo para cadastro de reserva.

10. Publique-se e certifique-se.
11. Após, à Secretaria de Gestão Administrativa para formalização, publicação do

resultado da licitação e demais providências necessárias, inclusive, avaliando-se a possibilidade de revisão
do termo de referência e realização de nova cotação de preços para fins de repetição do certame em
relação aos itens desertos.

 
Felipe Diogo Jácome Queiroz

Secretário-Geral
 



Documento assinado eletronicamente por FELIPE DIOGO JÁCOME QUEIROZ, Secretário
Geral, em 22/03/2022, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência
- TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 1262057 e o código CRC D07960E5.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - GABINETE DA SECRETARIA GERAL. Palácio da Justiça. Praça do Centro Cívico, n.º 296 - Bairro Centro

- CEP 69301-380 - Boa Vista - RR. Telefones: - @fax_unidade@, email: - http://www.tjrr.jus.br.




