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Pregão Eletrônico n" 001/2018

Ata de Registro de Preços n" Olá. /2018
O Tribunal de Justiça, adiante denominado órgão Gerenelador, nos termos da Lei
Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, com alterações posteriores, Lei n"
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei n°10520, de 17 de julho de
2002, com alterações posteriores, Lei Estadual n" 5.237, de 17 de julho de 1991, Decreto
Estadual n° 1.424, de 22 de agosto de 2003, com alterações posteriores, Decreto Estadual n"
29.342, de 28 de novembro de 2013, Decreto Estadual n° 4.054, de 19 de setembro de 2008.
e Ato Normativo n° 25, de 1° de março de 2010, e, no que couber, pelos Decretos Federais
números 3.555, de 8 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005, e 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, resolve registrar os preços da empresa, denominada Fornecedor,
qualificado a seguir:
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Órgão integrante tib Poder Judiciário de Alagoas, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, sob .o n.
1.2.473.062/0001-08, com sede na Praça Marechal. Deodoro da Fonseca, n° 319, Centro,
Maceió-AL, neste ato representado pelo Exm". Desembargador Presidente OTÁVIO
LEÃO PRAXED.ES.
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KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO;ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro 'Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério -da. Fazehda sob o n.
17.953.939./0001.-73, com sede na Rua Desterro, QD 123, 56, Primavera, CEP 19274-000,
Rosana/SP, neste 'ato representada por sua Representante Legal, ICISLLEY LOUREIRO
DE ARAUJO, inscrita rio Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.
052.496.264-24, portadora da Cédula de Identidade n. 2001001044138, expedida pela
SSP/AL,
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1.1. O objeto deste ajuste consiste na eventual aquisição de água mineral, sem gás,
acondicionada em garrafões de 20 litros, em regime de comodato, pelo prazo 12 (doze)
meses, para as Unidades Judiciárias da comarca de Arapiraca, através do sistema de registro
de preços, nos termos do edital de PE n° 001/2018.
1.2 A água mineral sem gás deverá ser de primeira 9uálidade, com as seguintes
s:
caracter'

a) Ser classificada corno água mineral tradicioná óti água potável de mesa, comei
FLUORETADA, segundo código de águas minerais dentro dos padrões estabeietichis pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral — DNPM e Agência Nacional de Vigilância
Sanitária —ANVISA;
b) Ser registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA e atender, à
Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e à Resolução 12/97 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA;
c) Os garrafões disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser em POLICARBONATO,
liso, transparente, ter capaCidade de aCondicionamento para 20 litros de água mineral,
próprios para o acondicionamento de água mineral, 'resistentes, em excelente estado de
conservação, sem ranhuras e/ ou amassados, vir com tampa protetora e lacre' de segurança,
para evitar contaminações externas e com validade mínima de 02 (dois):meses contados a
partir da sua data da fabricação;
d) Apresentação e características básicas do rótulo-padrão aprovado pelo Departamento
Nacional de Produção Mineral — DNPM, (Decreto-Lei n" 7.841/1945), e registrado. no
'Ministério da Saúde;
e) Deverão vir gravados ,hos rótulos dos garrafões data de envasilharnento e validade do
produto, ou na vedação das embalagens, conforme Portaria n° 470/99 do Departamento
Nacional de Produção Mineral — DNPM.
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2.1 O valor total estimado desta ata é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme
tabelas constantes no Anexo I do edital de PE n" 001/2018.
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ÁGUA, mineral sem gás, de primeira
qualidade, de fonte .natutal, acondicionada
em garrafões de 20 (vinte) litros, entregue
em garrafões retomáveis de substancias
resinosas e/ou poliméricas transparente com
capacidade de 20 (vinte) litros, fornecido por
substituição pela contratada com prazo de
validade não inferior a 06 (seis) meses,
• plenamente
preenchidos,
devidamente
lacrados Com tampa de inviolabilidade
intacta, reconhecida pelo Departamento
Nacional de Produção 'Mineral - DNPM,
contendo no rotulo a classificação da agua
• aprovada pelo DNPM e com validade para
consumo de; no mínimo, 60 dias da data da
entrega. No rótulo dos garrafões de agua a
serem rnecidos
fo
pela contratada devenio
:ronstar
no
mínimo,
aa
seguintes
• informações: Marca; Nome da fonte;

R$ 6,00
3000
1

.

R$
18.000,00.

,
Classificação
da
agua;
Número
de
autorização de lavra do DNPM; Data da
Validade. Normas Vigentes: A água deverá
estar dc acordo com as normas vigentes do
7NPM, da ANVISA e da ABNT.
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3.1 Prazo de entrega não superior a 02 (dois) dias corridos, contados do recebimento da
solicitação de fornecimento pelo Fornecedor. Caso a contratada não disponha do material
solicitado em estoque, deverá comunicar tal fato ao Gestor do contrato, que lhe concederá
um prazo de 05 (cinco) dias corridos para a devida entrega.
1RFLACÃO DOS LOCAIS DE FORNECIMENTO DOS GARRAFÕES DE ÁGUA
MINERALFórum da Comarca de Arapiraca:
P Vara Infância Criminal e Execuções
END.: RUA SAMARITANA, S/N , SANTA Penais:
EDWIRGENS, .ARAPIRACA;
END: RUA SAMARITANA, 190, SANTA
TELS.:82.3482-9500
EDWIRGENS —ARAPIRACA;
TELS: 82.3482-5281
1" Juizado Especial Cível .e Criminal de
2" Juizado Especial Ove) e Criminal de
Arapiraca-AL:
Arapiraca-AL:
END.: AV. DEPUTADA CECI CUNHA, N° END.:AV. VENTURA DE FARIAS, N" 600,
127 ALTO DO CRUZEIRO, ARAPIRACA; ELDORADO, ARAPIRACA;
TELS.: . 82.3482-1650/1655
TELS.:82.3482-1700
Juizado Especial de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher de Arapiraca:
END.: AV. DEPUTADA CECI CUNHA, N°
213, ALTO DO CRUZEIRO ARAPERACA;

TELS.:82.3539-4217
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4.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão‘ à conta dos
recursos orçamentários consignados pelo Tribunal de Justiça do Estado de AlagoaS,
registrado com os seguintes dados:
A) PROGRAMA DE TRABALHO: - 02.122.0003.2431.0000 — MANUTENÇÃO DOS
ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO — I' GRAU. PTRES: —20004. PI: 4930. FONTE 0100 — RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEMENTO DE DESPESA: - 33.90-30 — MateriaL
de consumo.
B) PROGRAMA DE TRABALHO: - 02.122.0003.2211.0000 — MANUTENÇÃO DOS
ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO — 2° GRAU. PTRES: — 20003. PI: - 1601. FONTE 0100 — RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEMENTO DE DESPESA: - 33.90-30 — Material
de consumo.

5.1 O pagamento deverá ser efetuado -nO prazo de até 20 (vinte) dias úteis subsequentes dó
recebimento do objeto da presente licitação, .em moeda tonante nacional, mediante
apresentação dos seguintes documentos:'
á) Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada
pelo fiscal contratual;
b) Certidão Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS/ Receita Federal;
c) Certidão de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
d) Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Divida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal;
e) Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitida pelo TST - Tribunal Superior do
Trabalho; e
O Prova de regularidade 'para com a Fazenda Estadual e Municipal. do domicilio. ou sede da
licitante.
5.2 Con s idera-se para efeito de pagamento o dia da entrega dá O.B. na unidade bancária.
5.3 A apresentação de nota fiscal/fatura, com incorreções ou desacompanhada da
documentação requerida no .subitern 5.1, implicará na sua devolução à CONTRATADA
para. regularização, devendo o prazo de paganiento ser contado a partir da .data de sita
reapresentação.
5.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa, de compensação
financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e
o efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula:
EM-=IxNxVP.
Onde:
EM = Encargos moratórios;
;IV = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira -= 0,00016438, assim apurado:
I="I"X I -= (6/100 I = 0,00016438
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
;:tffirl~
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6.1 A Ata de Registro de Preços, - durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem, nos termos-do artigo 21 do Decreto Estadual n" 29.342/2013-,
exceto os Órgãos e entidades da Administração -Pública Federal, conforme dispõe o
Parágrafo único do art. 22 do Deareto Estadual n" 29.342/2013.
6.2 Os órgãos e entidades que não participarem do registto de pt'eços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, .deverão maniféstar seu interesse junto ao órgão
gerenciador 4a
a que este se manifeste sobre ,a po sibilidada de adesão.

6.3 As contratações adicionais a que Se refere o artigo 21 do Decreto Estadual n°
29.342/2013, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, limitadas ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrados na ata de registro de preços para o órgão; gerenciador e
4rgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem,
aos termos do art.21, §•4" do Decreto Estadual n° 29.342/2013.
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7.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao Tribunal (órgão gerenciador) promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
72 'Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado, o Contratante deverá:
7.2.1 Convocar o fornecedor visando à. negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
7.2.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; c
7.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
7.3 Quandb o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Contratante poderá:
7.3.1 Liberar o fornecedor_ do compromisso assumido, será aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos c comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
73.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
7.4 Não havendo êxito nas negociações, o Tribunal (órgão gerenciador) deverá proceder à
revogação da Ata de Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contrafação
mais -vantajosa.

8.1 0 fornecedor terá seu registro cancelado nas hipóteses previstas na Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993, ou quando:
a) deScurriprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, .no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
d) tiver presentes razões de interesse público; e
e) por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitação por escrito aceita
pela Administração, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital que
deu origem ao registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições do compromisso
para futura e eventual contratação.,
8.1.1 O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem,
devendo sua comunicação ser feita, ao fornecedor c.ontra do, por correspondência com
untando-se comprovante nos respectiv autos.
recibo de entr

8.1.2 No caso de ser ignorada ou inaceativel a sede. ou o doinicllio do fornecedor, á
'comunicação será feita por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, por uma vez, e
afixação no local de costume do órgão •gerenciador, considerando-se cancelado o registro na
data considerada como de publicação no Diário da justiça Eletrônico, que respeitará a
forma do art. 4", da Lei Federal n?.1.1.419, de 19 de dezembro de 2006.
8.1..3 Em qualquer das hipóteses de cancelamento, do registro de preços previstas neste item,.
é facultada à Administração a aplicação das penalidades.
8.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a.
ampla defesa, será formalizado por :despacho da :autoridade competente do órgão
gerenciador.
8.2.1 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência
de fato superveniente que venha a 'comprometer 'a perfeita execução contratual,decorretrie
dc caso fortuito ou de:força maior devidamente comprovado.
8.2.2 A solicitação dó fornecedor para cancelamento do preço registrado :deverá ser
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa prévia
do fornecedor, nos termos da. Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993.
ji':=LÀ
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9.1 .A.Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura, podendo, caso seja mais econômico e conforme interesse da Administração
Pública, se tornar um Contrato, assim podendo ser renovado por períodos. de 12 (doze)
meses, não ultrapassando 60'(sessenta) meses, conforme art. 57, Tf, da Lei 8.666/1993.
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10.1 É vedado qualquer _reajustamento de preços durante o prazo de vigência do registro de
preços.
loa Fica ressalvada desta vedação a revisão de preços efetuada conforme os artigos 16, 17
e 18 do Decreto Estadual 29.342/2013.
;..C.LAITSULAT, DE

0, •

li.. O fornecimento do objeto cujo preço foi registrado, conforme quantidade solicitada
pelo Gestor da Ata de Registro de Preços, mediante a apresentação da Nota de Empenho
(NE) correspondente.
11.1.1 Cada Nota de Empenho (NE) conterá, sucintamente:
a) Quantidade do produto;
b) Descrição do produto;
c) Número de ordem anual;
d) Valor.
11.2 A Nota de Empenho (N)3) poderá ser transmitida ao fornecedor por Meio de fax e/ou email.
11.2.1 Poderá ser emitida mais de uma Nota de Empenho (NE) por mês.
11.3 O objeto em questão deverá -ser entregue acompanhado dc nota fiscal, dele constando
os valores unitário e, total, número da nota de empenho e ás quantidades.
11.4 O objeto deverá ser entregue nos locais discriminados no Anexo [deste instrumento,
mediante solicita ão de fornecimento pelo Órgão Gerenciador (Contratante);

11.5 O Fornecedor ficará obrigado a atender a todas as Notas de Empenho (NE) emitidas
durante a vigência da ata de registro de preços, mesmo se a entrega delas decorrente for
prevista para data posterior ao seu vencimento.
11.6 A seu critério, o órgão Gerenciador poderá solicitar novos testes de qualidade e
portabilidade da água e/ou separar amostras e realizar por conta própria testes visando
assegurar a qualidade do produto fornecido.
11.7 O recebimento do objeto. deste instrumento Será Confiado ao Gestor da Ata ou seu
substituto legal, atribos lotados na Diretoria Adjunta da Administração (DARAD); e dar-seá mediante atesto da nota fiscal.
11,8 Caso os produtos entregues- pelo Fornecedor apresentem imperfeições durante o uso,
ou estiverem fora das especificações, deverão ser substituídas pelo Fornecedor em até 24
(vinte e quatro) horas, sem ônus para o órgão Gerenciador.
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12.1 .Assinar a Atado Registro de Preços.
12.2 Entregar o objeto deste instrtimento em prazo 'não :superior ao máximo estipulado na
proposta. Caso tal entrega não Seja feita dentro do prazo, o Fornecedor ficará sujeito a
multa.
12.3 Substituir o objeto deste instrumento em desacordo com a proposta ou com as
especificações, ou-que porventura seja entregue com defeitos ou imperfeições.
12.4 Responder, integralmente, :por perdas e danos que vier a causar ao órgão Gerenciador
Ull a kitxiiu'sI -razão, de ação ou omissão, dolosa ou culpou, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
123 O Fornecedor não será responsável:
12.5.1 Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
12.5.2 Pelo uso inadequado do objeto -deste instrumento por servidores do Poder Judiciário
do Estado de Alagoas.
12.6 O órgão Gerenciador (Tribunal de Justiça) não aceitará, sob nenhum pretexto, a
transferência de responsabilidade do Fornecedor para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos ou quaisquer outros.
12.7 Manter, durante toda a exeCução da ata, em compatibilidade com as Obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
12.8 Apresentar, quando da assinatura do contrato, cronograma :de entrega onde conste a
estratégia de entrega da empresa com identificação das rotas de entrega.
1 2S Transportar os .garrafões conforme regulamentação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária — ANVISA (RDC n° 06/2002), que dispõe sobre ó Regulamento Técnico para
Transporte, Distribuição, Armazenamento e Comércio de Água Mineral.
12.10 Apresentar análise bacteriológica da água, em conformidade com a Resolução dó
Diretoria Colegiada — RDC n" 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária —
ANVISA, -que aprova o Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo, pelo menos a
cada bimestre, ou sempre que solicitado pela fiscalização do órgão Gerenciador
(Contratante).
1.2.11 •O Fornecedor deverá efetuar os fornecimentos objetos deste 'ajuste •no horário de
funcionamento do Tribunal de Justiça de Alagoas de 'segunda a sexta-feira, conforme ordem
to, devidamente, assinada e -carimba "a<pelo funcionário do local que está
de forn

recebendo, sendo imprescindível a identificação do local (em carimbo) em que foi realizada
a entrega e a data que a mesma foi realizada, sob pena de inviabilizar a- presente requisição
para efeito de pagamento.
12.12 Fornecimentos efetuados sem a requerida requisição, não poderão ser cobrados do
Contratante, bem como cobrança de .garraf5es entregues que não estejam dentro do prazo de
validade.
12.13 Cumprir e fazer cumprir as normas regularnentacloras sobre Medicina e Segurança dó
Trabalho, nos termos da N.R_ 04, aprovada pela Portaria N" 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho.
12.14 Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente
ajuste, tais como impostos, frete, taxas, seguros, materiais incidentes, enfim, tudo que for
necessário ao fornecimento e entrega do produto.
12.15 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe,
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos empregados no desempenho dos
serviços objeto do contrato, ficando o Contratante isento de qualquer vínculo empregaticios
com os mesmos.
J2.16 Responsabilizar
- -se por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados e acidentes causados a terceiros, bem cómo pelo pagamento de salários,
encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes do objeto
deste contrato e mais as constantes da Proposta.
12.17 Abster-se de quaisquer iniciativas que impliquem em ônus para o Tribunal de Justiça
de Alagoas, se não previstos neste instrumento c expressamente autorizados pelo
Contratante;
12.18 Arcar com todos os encargos de possível -demanda trabalhista civil ou penal,
relacionada à execução deste ajuste, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência.
12.19 Recolher, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fim da vigência da
Ata/Contrato, todos os garrafões consignados.

13.1 O ÓRGÃO GERENCIADOR (CONTRATANTE) obriga-se a:
a) Efetuar o registro do licitante fornecedor e: firmar a. correspondente Ata de Registro de
Preços;
b) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; •
c) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto deste ajuste,
inclusive permitir o livre acesso .dtis responsáveis do FORNECEDOR às dependências do
ÓRGÃO GERENC1ADOR (CONTRATANTE), desde que devidamente identificados;
d) Atestar a execução do objeto do presente ajuste por meio do Fiscal;
e) Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR (CONTRATADA) de acordo com as condições
de preço e Prazos estabelecidos neste ajuste;
0 Aplicar as penalidades por desCuin. rimento do objeto contratual.

13.2 Devolver, no prazo máximo de 30 (tinta) dias após o fim da vigência da .Ata/Contrato,
todos os garrafões consignados. •
13.3 Fazer a reposição financeira dos 'garrafões consignados que por mau uso forem
danificados.
-4ÇIÁS
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CONTRATO::

,

14.1 O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal
especialmente designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal,
•
cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei rf. 8.666/93, os quais
serão auxiliados, ou não, por empresa terceirizada a ser contratada.
14.2 Catièrá ao Fiscal do contrato:
a) Emitir a ordem de serviço do objeto contratual;
b) Verificar a execução do Objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
c) Atestar c encaminhar as.notas fiscais ao setor competente para autorizar os.pagamentos;
d) Anotar, em _registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
e) Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão 'de controle, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão
contratual;
.0 Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do
-contrato.
14.3 As decisões e providêneias •que 'ultrapassarem a competência da fiscalização deverão
ser solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar
.necessárias.,
14.4 A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual
prestado, se em desacordo cornos termos do edital.
14.5 Caberá ao Gestor do contrato:
a) Prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que
deve ser providenciada antes 'de seu término, reunindo as justificativas 'competentes;
b) Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de
bens e/ou á prestação de serviços e com antecedência razoável;
c) Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;
d) Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados lia execução
contratual, que tenham implicações na atestação;
e) Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com
o Edital ou Contrato e com a Lei;
f) Exigir somente õ que for previsto no Contrato. -Qualquer alteração de condição contratual
deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;
g) Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que develão ser por ela formalizadas e
devidatnente fundamentadas, principalmente em se iafando de pedido de reequilibrio
eira ou repactuação. No caso de pg,dfcio de prorrogação de prazo, deverá
econômie

ser comprovado o fato impeditivo da execução, O qual, por Sita Vez, deverá corresponder
àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;
h) Elaborar ou selicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração
unilateral do Contrato pela Administração;
i) Alimentar .os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se por tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;
j) NagoCiar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação,
nos termos da Lei;
1) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas
ou jurídicas;
m) Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;
ri) Deflagrar e conthizir os procedimentoa de finalização da Contratada, com base' nos
termos Contratuais, sempre que houver .descumprimento de suas cláusulas'por culpa da
Contratada, acionando as instâncias superiores e/ou os órgãos Públicos competentes
quando o fato exigir.
14.6 Fica designado(a) o(a) servidor(a)
, matricula n"
, lotado(a) no(a)
para exercer a
função de gestor(a)/fiscal da presente ata, devendo representar o Tribunal de :Justiça perante
o Fornecedor e zelar pela boa execução do objeto, nos termos do Ato Normativo n°
025/2010.
filleellegrA131311~DSLQIANT/M11M.SIRENNL
1.5.1 As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de
licitação ou dos contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o
contraditório e ampla defesa, nós lermos do Decreto Estadual h? 4.054/2008:
15.1.1 advertência;
15.1.2 multa;
15.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as 'Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista e dentais entidades Controladas direta ou indiretamente pelo Estado de
Alagoas;
15.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
15.2 As sanções previstas nos subitens 15.L1, 15.1.3 e 15..14 deste instrumento poderão •ser
aplicadas cumulativamente coma sanção de multa.
15.3 A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das
normas de licitação ou dos contratos celebrados.
15.4 A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas Ou Mitra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
15.4.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material
ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até -o
limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;
15.4.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material ou execução de serviços, -calculado, desde• o primeiro diá dd atraso, sobre- o valor
correspondente à parte inadimplente, eth caráter excepcional é a critério do órgão ou
entidade interessa a, quando o atraso ultra assar 30 (trinta) dias;

15.4.3 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o
valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos
incisos I e lido art. 5° do supracitado Decreto;
15.4.4 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou Tetirar O
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material
ou em concluir o serviço, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente;
15.4.5 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho; e
15:4.6 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer Cláusula do contrato,
exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de
Empenho.
15.5 A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa
prévia da licitante ou contratada, no prato de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da notificação.
15.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice
Geral de Preços - Mercado (1GP-M) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente a eia devidos ou cobrada judicialmente
15.7 O atraso, para efeito de cálculo de Multa, será contado em dias torridos, a partir do' dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução dc serviços, se dia
de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
)5.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do órgão ou entidade
interessada e desde que haja justificado interesse público, poderá ser relevada:
15.8.1 a. aplicação de multa por atraso na entrega de material ou na execução de serviços
não superior a 5 (cinco) dias; e
15.8.2 aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição.
15.9 A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza c a
gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitern 15.2, desde que observado o
princípio da proporcionalidade.
15.10 Decorridos SO (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na
execução de serviços, a Nota de Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido,
exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótáse em que será
aplicada multa na forma do subitem 15.4.2.
15.11 A multa prevista no subitem 154.5 não será aplica nas hipóteses de rescisão
contratual que não ensejem sanções.
15.12 A suspenião e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente
obstarn a participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e
hipóteses:
15.12.1 por até 30 (trinta) dias, quando, Vencido o prazo da Advertência, a licitante ou
contratada permanecer inadimplente;
15.12.2 por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma
provisória, quer, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;
15.12.3 por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidõneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e
(vinte e quatro) meses, quando a licitan ou contratada:
15.12.4 por a

15.12,4.1 apresentar documentos fraudulentos, adulterados Ou. falsificados nas licitaçõeS,
objetivando obter, para si. oupara outrem, vantagem, indevida;
15.12.4.2. praticar atos ilegais ou imorais .visando .frustrar os objetivos da lidtação ou da
contratação; ou
15.124.3 for. multada, -anão efetuar ti pagamento:
15.13 O prazo preVistO no itetti. 15.12:4 peederá get-aunicritado até 5 (Ciricti).arlos.
15,14 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos
motivos informados na 'instrução processual; podendo, ,a reabilitação ser requerida. .após 2
.(dois) anos de sua aplicação.
1.5.14.1 A .dedar.ação- de inidoneidade para licitar ou. contratar dpermunceerá. em vigor
.enquanto :.perdurareiti os motivos determinante-s da. puniçãO ou té- 'que ,seja promovida a.
reabilitação perante a ,própda, autoridade,cpie aplicou à saficilo, .à .titiat .Será concedida
sempre rine a 'contratada ressarcir .os ptcjiíios resultantes -da sUa conduta e depds dë
decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicaclas..,

Fazem parte integrante desta. Ata, independentennente de, transcrição., todas
disposições do instrumento convocatériq da. licitação ,e aquelas constantes dá proposta de
:preços.
E, estando justos.e contratados;os represen 'tes das partes sinarn a presente Ata
em 2.. (duas) vias, de igual teor, para que surtatriii dos-efeito 'legais.
Maceió, Q2

a

e 2018.

Des. OTÁVIO
~CEDES
Presidente do Tribunal.de ustiça do Estado de Alagoas
ÓRGÃO GERENC ADOR
,
Ritág
SLIJEY LOUREIRO
Representante Legal ICISLLEY LOUREIRO DE ARACTIOrME

TESTEMUNHAS:,
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Gestor: JOÃO LUIZ NETO MUNIZ FARIAS
A SUBDIRETORA GERAL SUBSTITUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e tendo em vista o art. 67 da Lei n°. 8.666/93, o Ato Normativo n°117, de 29 de setembro de 2010, bem corno o Ato
Normativo n°25/2010, de 01 de março de 2010 e Ato Normativo n°81, de 17 de outubro de 2017, resolve:,
Designar o Servidor Sr. JOÃO LUIZ NETO MUNIZ FARIAS, lotado na Diretoria Adjunta de Administração - DARAD, a fim de exercer
a gestão dos Contratos oriundos do Processo Administrativo n° 2017/8096, devendo representar este Tribunal de Justiça perante as
contratadas e zelar pela boa execução dos objetos pactuados, cumprindo as atividades de gestão relativas ao Ato Normativo n°025, de
01 de março de 2010.
KARINNE DE MEDEIROS DUARTE
Subdiretora Geral Substituta.
SUBDIREÇÃO GERAL
Processo Administrativo n°2017/12998
Assunto: Celebração de Ata de Registro de Preços Aquisição de água mineral
DESPACHO
Considerando a documentação no Processo Administrativo em epígrafe, corroborada pelo Despacho GPAPJ n° 067/2017 da
Procuradoria Administrativa, AUTORIZO a celebração da Ata de Registro de Preços n° 011/2018, oriunda do Pregão Eletrônico n°
001/2018, com a empresa KISLLEY LOUREIRO DE ARAÚJO - ME, relativa à eventual aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada
em garrafões de 20 litros, em regime de comodato, para as unidades judiciárias da comarca de Arapiraca, no valor global estimado de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
No ato da assinatura, é indispensável a apresentação das certidões negativas de débitos devidamente atualizadas, declaração que
comprove a inexistência de vinculo dos membros da contratada com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, vedadas pelas
Resoluções n°156, de 08 de agosto de 2012 e n°07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução n°229
de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça CNJ; declaração de inexistência de fato posterior que impeça a empresa
de contratar com a administração, conforme artigo 32, § 2°, da Lei n° 8.666/93, bem como declaração em que ateste cumprir com o
prescrito no art. 27, V, da Lei n° 8.666/93.
À Subdireção Geral para as devidas providências.
Maceió, 02 de abril de 2018.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
SUBDIREÇÃO-GERAL
SÚMULA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°011/2018
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2017/12998)
DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e a empresa KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME.
DO OBJETO: O objeto deste ajuste consiste na eventual aquisição de agua mineral, sem gás, acondicionada em garrafões de 20
litros, em regime de comodato, pelo prazo 12 (doze) meses, para as Unidades Judiciárias da comarca de Arapiraca.
DO PRAZO: Prazo de entrega não superior a 02 (dois) dias corridos, contados do recebimento da solicitação de fomecimento pelo
Fomecedor. Caso a contratada não disponha do material solicitado em estoque, devera comunicar tal fato ao Gestor do contrato, que lhe
concederá um prazo de 05 (cinco) dias conidos para a devida entrega.
DO VALOR: O valor total estimado desta ata é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais.
DAS DESPESAS: As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, registrado com os seguintes dados:
A) PROGRAMA DE TRABALHO: - 02.122.0003.2431.0000 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 1° GRAU.
PTRES: 20004. PI: 4930. FONTE -0100 RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEMENTO DE DESPESA: - 33.90-30 Material de consumo.
B) PROGRAMA DE TRABALHO: - 02.122.0003.2211.0000 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 2° GRAU.
PTRES: 20003. PI: -1601. FONTE -0100 RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEMENTO DE DESPESA: - 33.90-30 Material de consumo.
DA VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo,
caso seja mais econômico e conforme interesse da Administração Pública, se tornar um Contrato, assim podendo ser renovado por
períodos de 12 (doze) meses, não ultrapassando 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, II, da Lei 8.666/1993.
DO FORO: É competente o foro da Comarca de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos deste instrumento contratual.
Maceió, 02 de abril de 2018.
Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
ÓRGÃO GERENCIADOR

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4°

Disponibiliza0o: quarta-feira, 4 de abril de 2018

Diário Oficial Poder Judiciário - Caderno Judsdicional e Administrativo

Maceió, Ano IX - Edição 2077

32

KISLLEY LOUREIRO DE ARAÚJO
Representante Legal- KISLLEY LOUREIRO DE ARAÚJO-ME
SUBDIREÇÃO GERAL
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL N°029/2018
Processo Administrativo n°. 2017-12998 Data: 03 de abril de 2018.
CONTRATADA: KISLLEY LOUREIRO DE ARAÚJO
Objeto: aquisição de Água Mineral
ARP N°011/2018
Gestor: RODRIGO SILVA MENDES
Fiscal: ALINE GAMA PINHEIRO DE MELO
Designar os Servidores RODRIGO SILVA MENDES (Gestor) e ALINE GAMA PINHEIRO DE MELO (Fiscal), ambos lotados na
Diretoria Adjunta Administrativa - DARAD, para exercerem, respectivamente, a gestão e a fiscalização da referida Ata de Registro
de Preços oriunda do Processo Administrativo n° 2017/12998, representando este Tribunal perante a contratada, zelando pela boa
execução do objeto pactuado e exercendo as atividades de gestão e controle relativas a Clausula Décima Quarta da referida Ata e ao
Ato Normativo n°025, de 01 de março de 2010.
KARINNE DE MEDEIROS DUARTE
Subdiretora Geral Substituta
Chefia de Gabinete

Processo n°2018(3659
O Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, em atenção ao Malote Digital sob n°82520181226181 expedido pela CorregedoriaGeral de Justiça do Estado de São Paulo/SP, relativamente à falsificação, roubo, furto, extravio, danificação e reutilização de selos,
cartões de assinatura e papéis de segurança, determinou a publicação como segue:
COMUNICADO CG N° 229/2018 PROCESSO N° 2018/6062 — PIRACICABA — JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juizo supramencionado,
noticiando a comunicação do 4° Tabelião de Notas da referida Comarca acerca da suposta ocorrência de fraude no reconhecimento de
firma do proprietário Manoel Barbosa Santana pessoa que não possui ficha de assinatura na unidade, inscrito no CPF n° 016.239.228-10,
em Autorização para Transferência de Propriedade de Veiculo — ATPV, do automóvel modelo I/PEUGEOT 307 SD16 PR PK, 2008/2009,
placa EDH8248, RENAVAM 00986114219, na qual figura como comprador Orlando Michelon Neto, portador do RG n° 32.389.725-3 e
inscrito no CPF n° 271.254.278-98, mediante suposta reutilização de selo n° 0754AA0379987, pertencente ao 2° Tabelião de Notas da
mesma Comarca e dados da serventia comunicante, bem como emprego de assinatura, carimbo e etiqueta fora dos padrões adotados.
COMUNICADO CG N°230/2018 PROCESSO N°2018/6085 —JALES — JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA CRIMINAL A Corregedoria Geral
da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juizo supramencionado, noticiando a comunicação
do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da referida Comarca acerca da suposta existência de
Certidão de Óbito falso de Mauricio Giovanini, filho de Frederico Giovanini e de Joana Foreze Giovanini, tendo em vista que o documento
apresenta numerações, assinaturas, layout, diagramação, carimbo, assinatura, entre outros, fora dos padrões adotados pela unidade.
COMUNICADO CG N°231/2018 PROCESSO N°2018/7643 - TANABI - JUIZ DE DIREITO DA 2° VARA A Corregedoria Geral da Justiça
COMUNICA, para conhecimento geral, recebimento de informações do Juizo supramencionado, noticiando a ocorrência de extravio do
Livro, provavelmente n°2, destinado a Lavratura de Procurações, Revogações, Renúncias e Substabelecimentos, pertencente ao Oficial
de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da referida Comarca.
COMUNICADO CG N°232/2018 PROCESSO N°2017/146310 —SÃO PAULO—JUIZ DE Dl REITO DA 2° VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juizo supramencionado,
noticiando a ocorrência de fraude em reconhecimentos de firmas abaixo, em 5 (cinco) atestados de capacidade técnica, mediante
suposta reutilização de selos pertencentes ao 1° Tabelião de Notas da Comarca de Diadema, nos quais declaram que a Organização
Social e Educacional Vitória da Vida, inscrita no CNPJ n° 15.494.593/0001-67 forneceu mão de obra especializada em saúde:
Casa de Repouso Bela Idade — Eireli — ME, inscrita no CNPJ n° 21.583.846/0001-71, representada pela Kelly. Peres, datado de
16/09/2016, mediante suposta reutilização de selo n° 0270AA0583920 e dados do 1° Tabelião de Notas da Comarca de Diadema;
Salvara Serviços Médicos Ltda. inscrita no CNPJ n° 11.268.565/0001-70, representada pela Priscila Marcolino- Coutinho, datado de
15/07/2015, mediante suposta reutilização de selo n° 0270AA0583921 e dados do 16° Tabelião de Notas da Comarca da Capital;
Residencial Lar Vida Ltda-ME, inscrita no CNPJ n°12.264.580/000i-O3, representada pela Vanessa Gonçalves: datado de 15/07/2013,
mediante suposta reutilização de selo n° 0270AA0583923 e dados do 7° Tabelião de Notas da Comarca de Santos;
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santana do Ipanema/AL, representada pela Pretrúcia Maria de. Matos, mediante suposta
reutilização de selo n° 0270AA0583928 e dados do Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais — Santana do Ipanema —Alagoas;
Casa de Repouso Bela Idade — Eireli — ME, Inscrita no CNPJ n° 21.583.846/0001-71, representada pela Kelly. Peres, datado de
13/01/2017, mediante suposta reutilização de selo n° 0270AA0584971 e dados do 1° Tabelião de Notas da Comarca de Diadema.
COMUNICADO CG N°233/2018 PROCESSO N°2017/146295 — ITARIRI —JUIZ DE DIREITO DA VARA A Corregedoria Geral da Justiça
COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juizo supramencionado acerca da ocorrência de fraude na
Procuração, lavrada no livro 109, pg 095, junto ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Ana
Dias da referida Comarca na qual figura como outorgante Sonia Maria Pereira, portadora do RG n° 15.404.016-2 SSP/SP e inscrita no
CPF n° 038.319.928-00, e como outorgado Joel Couto Souza, portador do RG n°24.822.712 SSP/SP e inscrito no CPF n°142.654.958Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas' Lei Federal n° 11.419/06, art. 40

