
Processo n° 2017/3285 Pregão Eletrônico n° 025/2017 

Ata de Registro de Preços n° o 2.5 /2017 

    

O Tribunal de Justiça, adiante denominado Órgão Gerenciador, 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° 10.520, 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: 
:ÓRGA0 GERENCIADOR: 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Órgão integrante do Poder Judiciário de Alagoas, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n. 12.473.062/0001-08, 
com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n° 319, Centro, Maceió-AL, neste ato 
representado pelo Exm°. Desembargador Presidente Otávio Leão Praxedes. 

FORNECEDOR: 	 ) 
MRB DISTRIBUIÇÃO DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI-EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n. 12.183.082/0001-36, com sede na Rua Rosendo Gama, 222, Baixa Grande, 
CEP 57307-205, Arapiraca/AL, neste ato representada por seu Representante Legal, MURILO 
RAFAEL BERNARDI ARAÚJO LEITE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda sob o n. 060.358.054-85, portador da Cédula de Identidade n. 
20030050000933, expedida pela SSP/AL. 
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CLAUSULA PRIMEIRA —DO OBJETO 

1.1 O objeto deste ajuste consiste na eventual aquisição de material de limpeza, através do 
sistema de registro de preços, nos termos do edital de PE n°025/2017.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR  

2.1 O valor total estimado é de R$ 96.100,50 (noventa e seis mil, cem reais e cinquenta 
centavos) confonne tabelas constantes no Anexo I do edital de PE n" 025/2017. 

1 
	

LOTEI (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) 
	

1 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MED. QTD. 1° 2° MARCA VALOR VALOR 
TOTAL GRAU GRAU UNITÁRIO TOTAL 

1 



01 VASSOURA 	DE 	Und 
PÊLO 	SINTÉTICO, 
tafulhos costurados a 
arame, 	em base de 
madeira 	medindo, 
aproximadamente 	1 
40cm 	X 	4,5 	cm, 
comprimento dos fios 
de, aproximadamente 

300 250 50 CRISTAL R$5,60 R$ 
1.680,00 

5 	cm. 	Cabo 	de 
madeira 	ligeiramente 
aparelhado, de 1,15m 
aproximadamente, 
revestido em plástico 
e 	contendo 	suporte 
para pendurar. 	Com 
dados de identificação 
do produto, marca do 
fabricante, 	data 	de 
fabricação e prazo de 
validade. 

1 

I 
02 VASSOURA 	DE Und 300 250 50 BRUXAXA R$ 5,09 R$ 

PIAÇAVA, tipo leque, 
tipo 	doméstica, 
tafulhos costurados a 
arame 	em 	base 	de 
madeira revestida de 
folha de metal, com 
comprimento mínimo 
de 	25cm, 	cabo 
ligeiramente 	I 
aparelhado de 1,25m 
aproximadamente, 	1 
revestido em plástico 
e 	contendo 	suporte 
para 	pendurar. 	As 
piaçavas deverão estar 
bem presas à base de 
maneira 	a 	não 	se 
soltarem 	facilmente. 

1.527,00 

Não serão admitidas 
vassouras 	com 	fios 
colados, 	nem 	cabos 
soltando farpas. 

03 RODO para limpeza Und 225 175 50 CRISTAL R$ 4,48 R$ 
com 	duas 	lâminas 
paralelas em borracha 
natural, 	medindo 
aproximadamente 

1.008,00 

30cm, 	fixadas 	em 
base 	de 	alumínio, 
cabo 	ligeiramente 
aparelhado de 1,25m 
aproximadamente, 



revestido em plástico 
e 	contendo 	suporte 
para pendurar. 	Com 
dados de identificação 
do produto, marca do 
fabricante, 	data 	de 
fabricação e prazo de 
validade. 

04 PÁ COLETORA DE Und 70 50 20 URANUS R$ 2,20 R$ 
LIXO EM ZINCO 154,00 
GALVANIZADO, 
base medindo 20 X 
20cm, 
aproximadamente, 
cabo medindo 58 a 
62cm 
aproximadamente, 
revestido em plástico 
e 	contendo 	suporte 
para pendurar. 	Com 
dados de identificação 
do produto, marca do 
fabricante, 	data 	de 
fabricação e prazo de 
vai idade. 

05 BALDE 	EM Und 55 50 5 MERCOMPLAS R$ 6,46 R$ 
PLÁSTICO, com alça 
de 	metal 	cromado, 
articulado 	por 	02 
orelhas 	cravadas 
lateralmente, 	com 
capacidade 	de 	no 
mínimo 	20 	litros. 

355,30 

Com 	dados 	de 
identificação 	do 
produto, 	marca 	do 
fabricante, 	data 	de 
fabricação e prazo de 
yalidade. 	 I 

06 ESPONJA 	DUPLA Und 1600 1500 100 BRILHUS R$ 0,42 R$ 
FACE para limpeza 
em geral, Uma face 
em 	fibra 	sintética 
abrasiva 	e 	outra 
espuma 	de 
poliuretano, 	I 
consistência 	fina, 
medindo 
aproximadamente 

672,00 

88mm x 68mm x 
18mm. Com  dados de 
identificação 	do 
produto, 	marca 	do 
fabricante, 	data 	de 7' 



espessura mínima de 0,04 
mm com as duas faces do 
plástico 	 juntas, 
acondicionado 	em 
embalagem com 10 unidades 
e 	contendo 	dados 	de 
identificação do produto e 
marca 	do 	fabricante. 
Especificações 	técnicas 	de 
acordo com a ABNT. 

VALOR TOTAL DO LOTE III R$: 45.637,50 (QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS 
TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 

1:0TE IV (RESERVA DE COTA DE 25% PARA ME/EPP) 

I TEM ESPECIFICAÇÃO MED.  QTD. 
TOTAL 

1° 
GRAU 

2° 
GRAU 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 

SACO PLÁSTICO PARA 
COLETA DE LIXO, alta 
resistência, com capacidade 
para 50 litros, medindo 
aproximadamente 61 x 78cm 
(10% para + ou -), com 
espessura mínima de 0,04 mm 
com as duas faces do plástico 
juntas, acondicionado em 
embalagem com 10 unidades e 
contendo dados de identificação 
do produto e marca do 
fabricante. Especificações 
técnicas de acordo com a 
ABNT. 

Pacote 

5500 5000 500 RAVA 1,12 RS 
6.160,00 

02 SACO PLÁSTICO PARA 
COLETA DE LIXO, alta 
resistência, com capacidade 
para 100 litros, medindo 
aproximadamente 75 X 
95cm(10% para + ou -), com 
espessura mínima de 0,04 mm 
com as duas faces do plástico 
juntas, acondicionado em 
embalagem com 10 unidades e 
contendo dados de identificação 

Pacote 5325 5000 325 RAVA 

/77- 

1,70 RS 
9.052,50 

1 



do produto e marca do 
fabricante. Especificações 
técnicas de acordo com a 
ABNT. 

VALOR TOTAL DO LOTE IV R$: 15.212,50 (quinze mil, duzentos e doze reais e 
cinquenta centavos) 

LOTEI/ (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MED QTD. 
TOTAL 

I° 
GRAU 

2° 
GRAU 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

Desinfetante a base de 
Quaternário da amônia para 
remoção de mofos e maus 
odores de ralos, pias e caixas 
de gordura. Composto de 
22% de Ativos. Produto deve 
estar cadastrado junto ao Min. 

oi 
Da Saúde. Embalagem 
mínima de 500mI.Caberá a Und 

2400 2250 150 ECON C) R$ 1,64 R$ 

empresa que fornecer o item, 
a orientação na embalagem 
sobre a diluição eutilização 
do produto. 

MICO 3.936,00 

Marcas sugeridas: Sparta, 
Ecolab, Inglesa, Becker, 
Johnson ou similares. 

02 Detergente liquido neutro 
para lavagem de superficies 
em geral, que não agrida as 
mãos, Ph 7,0 a 8,0. Diluição 
mínima 1:100. Líquido 
límpido viscoso com 
suaveperfume. Produto 
precisa estar notificado na 

Und 

ANVISA e Min. Da Saúde. 
No recebimento, todos os 
produtos precisam estar com 
suas devidas fichas de 
segurança — F1SPQ. 

2450 2250 200 LIMPOL 

.//7 

R$ 1,86 R$ 



Embalagem: frasco de no 
mim 500m1. Caberá a 

4.557,00 

empresa que fornecer o item, 
a responsabilidade de treinar 
e orientar a diluição e 
utilização do produto. Marcas 
sugeridas: Ecolab, Inglesa, 
Becker, Johnson ou similares 

SABÃO EM PÓ, 
biodegradável, acondicionado 
em embalagem de no mínimo 
480g. Com  dados de 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 5050 5000 50 DAS R$ 1,51 R$ 

03 fabricação e prazo de 
validade. PRODUTO 

Und NEVES 7.625,50 

NOTIFICADO PELA 
ANVISA/MS. 

Marcas de referência: Orno, 
Minerva, Anel 

ÁGUA SANITÁRIA, 3250 3000 250 DRAGÃ R$ 1,48 R$ 
múltiplo uso. Com  alvejante. O 4.810,00 
Componente ativo: 
hipoclorito de sódio, teor de 
cloro ativo, mínimo 2%. 

CM  Embalagem de no mínimo Und 

900m1. 

Marcas de referência: Brilux, 
Ype, Brilhante 

VALOR TOTAL DO LOTE V R$: 20.928,50 (vinte mil, novecentos e vinte e oito reais e 
cinquenta centavos) 

LOTE VI (EXCLUSIVO PARA ME/EP1P)'.  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MED. QTD. 
TOTAL 

I° 
GRAU 

2° 
GRAU 

MARCA VALOR 
_UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 



Alcácil etílico hidratado 
líquido para uso doméstico, 
ref. 92,8° INPM, 
neutro/tradicional (sem 
fragrâncias ou colorações), O 

01 produto deverá ter registro no Und 1000 750 250 FLAMAGEL R$ 6,23 R$ 
Ministério da Saúde. Tampa 
com lacre e em frasco com 

6.230,00 

1000 ml. Marcas sugeridas: 
Santa Cruz, Cooperácool ou 
similares. 

Álcool em gel, para limpeza R$ 5,78 R$ 
geral, com fragrância a ser 
definida no pedido. O produto 
deverá ter registro no 

8.092,00 

Ministério da Saúde. Tampa 
02  Und com lacre e em frasco com DERMÁSOFT 1400 750 650 

500 ml. 

Marcas Sugeridas: Globo, 
Veja, Santa Cruz ou similares 

VALOR TOTAL DO LOTE VI R$: 14.322,00 (quatorze mil, trezentos e vinte e dois reais) 

1 	CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO 
	 1 

3.1 Prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho pelo 
Fornecedor. 

1 CLAUSULA QUARTA — DA DESPESA  

4.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados pelo Tribunal de Justiça, registrados com as informações a seguir: 
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— Material dc Consumo; 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-30 — Material de Consumo. 
1 CLÁUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO 	 1 

5.1 O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis subsequentes ao 
recebimento do objeto da presente licitação, em moeda corrente nacional, mediante 
apresentação dos seguintes documentos: 
a) Nota fiscal eletrônica cm formato normal/fatura discriminativ 	evidamente 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 Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da 0.13. na unidade bancária. 
5.3 A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação 
requerida no subitem 5.1, implicará na sua devolução à CON1RATADA para regularização, 
devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 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; 

N = 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=TX I = (6/100)1 -= 0,00016438 
365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

	CLAUSULA SEXTA — DAS PENALIDADES 	  

6.1 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, nos termos do Decreto Estadual n° 4.054/2008: 

6.1.1 advertência; 

6.1.2 multa; 

6.1.3 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 demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de 
Alagoas; 

6.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

6.2 As sanções previstas nos subitens 6.1.1, 6.1.3 e 6.1.4 deste instrumento poderão ser 
aplicadas cumulativamente com a sanção de multa. 

6.3 A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das 
normas de licitação ou dos contratos celebrados. 

6.4 A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, 
nos seguintes percentuais e hipóteses: 



6.4.1 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; 
6.4.2 0,66 °A (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material 
ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade 
interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
6.4.3 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 
II do art. 5° do supracitado Decreto; 
6.4.4 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar 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; 

6.4.5 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato 
ou da Nota de Empenho; e 
6.4.6 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. 
6.5 A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa 
prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação. 
6.6 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 (IGP-M) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente. 
6.7 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de 
expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 
6.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada e 
desde que haja justificado interesse público, poderá ser relevada: 
6.8.1 a aplicação de multa por atraso na entrega de material ou na execução de serviços não 
superior a 5 (cinco) dias; e 
6.8.2 aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição. 

6.9 A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 6.2, desde que observado o 
princípio da proporcionalidade. 
6.10 Decorridos 30 (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, hipótese em que será aplicada multa na forma 
do subitem 6.4.2. 
6.11 A multa prevista no subitem 6.4.5 não será aplica nas hipóteses de rescisão contratual que 
não ensejem sanções. 
6.12 A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 
participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 

6.12.1 por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante ou contratada 
permanecer inadimplente; 



6.12.2 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; 
6.12.3 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 inicio:Mico, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e 

6.12.4 por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada: 

6.12.4.1 apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida; 
6.12.4.2 praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da 
contratação; ou 
6.12.4.3 for multada, c não efetuar o pagamento. 

6.13 O prazo previsto no item 6.12.4 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 

6.14 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. 
6.14.1 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a 
contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das 
sanções de suspensão e impedimento aplicadas. 
1 CLAUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1 

7.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorréncia 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. 

7.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao 
praticado no mercado, o Contratante deverá: 
7.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços c sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
7 2 2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

7.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

7.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados c o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Contratante poderá: 
7.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
7.3.2 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 contratação mais 
vantajosa. 

1 	CLAUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 



8.1 O fornecedor terá seu registro cancelado nas hipóteses previstas na Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, ou quando: 

a) descumprir 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 c eventual contratação. 

8.1.1 O cancelamento do registo de preços será feito no processo que lhe deu origem, devendo 
sua comunicação ser feita, ao fornecedor contratado, por correspondência com recibo de 
entrega, juntando-se comprovante nos respectivos autos. 
8.1.2 No caso de ser ignorada ou inacessível a sede tu o domicílio do fornecedor, a 
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° 11.419, 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, decorrente de caso 
fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
8.2.2 A solicitação do 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. 

CLAUSULA NONA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE.PREÇOS 	I 

9.1 A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 

CLAUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE 

10.1 É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de vigência do registro de 
preços. 
10.2 Fica ressalvada desta vedação a revisão de preços efetuada conforme os artigos 16, 17 e 
18 do Decreto Estadual n" 29.342/2013. 

1 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO 

 

11.1 A Administração emitirá a(s) nota(s) de empenho especificando o objeto deste instrumento 
pretendido e a(s) quantidade(s), entregando-a(s) ao(s) Fornecedor(es) ou remetendo-a(s) por 
fax ou e-mail. 



11.2 Observado o prazo de entrega previsto, o(s) Fornecedor(es) fará (ão) a entrega do objeto 
deste instrumento no Departamento Central de Material e Patrimônio do Tribunal de Justiça do 
Estado de Alagoas com endereço na Av. Jucá Sampaio, n° 1049 — Barro Duro — CEP: 57045-
365— Maceió-AL — Fone: (82) 3328-3143/Fax: (82) 4009-3688/4009-3689. 

11.3 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94, 
mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido pelo Fiscal da Ata ou seu 
substituto legal: 

a) Provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do(s) produto(s) entregue(s) com a especificação; 
b) Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a verificação da qualidade do(s) 
produto(s) c consequente aceitação do Contratante. 

11.4 O objeto deste instrumento deverá ser novo e devidamente acondicionado em suas 
embalagens originais, fazendo constar à descrição do produto e incluindo: marca, modelo, data 
de fabricação e validade, de acordo com as características individuais de cada produto, com a 
sua respectiva identificação. 

11.5 Uma vez entregue o objeto deste instrumento, iniciar-se-á a etapa de verificação que 
compreenderá a verificação dos quantitativos entregues, sendo posteriormente aferida a 
conformidade e atestado por escrito o seu recebimento. 

11.6 O objeto deste instrumento entregue em desacordo com o especificado no instrumento 
convocatório c na proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, 
conforme o caso, obrigando-se o(s) Fornecedor(es) a substitui-lo(s) no prazo determinado pelo 
Fiscal, sob pena de ser aplicada penalidade. 

11.6.1 Constatada a ocorrência prevista neste item, após a notificação por escrito ao(s) 
Fornecedor(es), será(ão) interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a 
regularização da pendância. 

11.7 0 objeto será inteiramente recusado pelo Órgão Gerenciador nas seguintes condições: 

11.7. I Caso tenha sido entregue com as especificações diferentes das contidas no edital, seus 
anexos ou da proposta; 
11.7.2 Caso apresente problemas de acondicionamento: embalagens violadas, vazamentos, 
objetos quebrados etc. 
11.7.3 Caso o(s) fornceedor(s) apresente(m) marca(s) diferente(s) da(s) cotada(s), salvo em 
situações supervenientes devidamente justificadas c aprovadas pelo Presidente do Tribunal dc 
Justiça do Estado de Alagoas. 
11.8 No caso de recusa do objeto deste instrumento, o(s) licitante(s) vencedor(es) terá(ão) o 
prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a sua substituição, contados da comunicação 
escrita feita pelo Fiscal. 
11.9 O aceite/aprovação do(s) material(is) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade 
civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade, ou qualidade do(s) material(is), ou 
disparidades com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, 
garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor). 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
	 (CONTRATADA) 	  

12.1 Assinar a Ata de Registro de Preços. 
12.2 Entregar o objeto deste instrumento em prazo não superior ao máximo estipulado na 
proposta. Caso tal entrega não seja feita dentro do prazo, o Fomeced(ot 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 ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
12.5 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 (CONTRATANTE) não aceitará, sob nenhum pretexto, a 
transferência de responsabilidade do Fornecedor (CONTRATADA) 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 contrafação. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES DO ORGAO 
GERENCIADOR (CONTRATANTE) 	  

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 dos responsáveis do FORNECEDOR às dependências do ÓRGÃO 
GERENCIADOR (CONTRATANTE), desde que devidamente identificados; 

d) Atestar a execução do objeto do presente ajuste por meio do Fiscal; 

c) Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR (CONTRATADA) de acordo com as condições dc 
preço c prazos estabelecidos neste ajuste; 

0 Aplicar as penalidades por deseumprimento do objeto contratual. 
[CLÁUSULADÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÀ0b0 CONTRATO j 

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 n". 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou 
não, por empresa terceirizada a ser contratada. 
14.2 Caberá 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 e 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; 

O Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do 
contrato. 



14.3 As decisões e providências 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 com 
os 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 a prestação de serviços e com antecedência razoável; 
c) Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais; 
d) Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na 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; 

0 Exigir somente o 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 deverão ser por ela formalizadas e 
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser 
comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles 
previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações; 

h) Elaborar ou solicitar 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) Negociar 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; 
n) Deflagrar e conduzir os procedimentos 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) 	 , matrícula 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. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DISPOSIÇOES FINAIS • 	1 

Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de• transcrição, todas as 
disposições do instrumento convocatório da licitação e aquel constantes da proposta de 
preços. 



E, estando justos e contratados, os representantes das partes assinam a presente Ata em 
2 (duas) vias, de igual teor, para que surtam os devidos efeitos legais. 

° Maceió, 	de 	 d 2017. 

OTÁVIO I O PRAXItDES 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

ÓRGÃO G 

MURILO RAF 	 O LEITE 
MRB DISTRIBUIÇÃO DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI-EPP 

FORNECEDOR 

TESTEMUNHAS: 
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