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Pregão Eletrônico n° 044/2020 	 Processo n° 2020/10286 

Ata de Registro de Preços no 0/2/2021 

Ó 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°68.118, de 31 de outubro de 2019, com alterações 
posteriores, de 31 de outubro de 2019, Decreto Estadual n° 68.120, de 31 de outubro 2019, Ato 
Normativo n°48, de 12 de agosto de 2019, pelos Decretos Federais números 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, e n° 7.892/2013, bem como, no que couber, a Instrução Normativa n° 05/2017-SEGES-MPDG 
e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve 
registrar os preços da empresa, denominada Fornecedor, qualificado a seguir 

 

 

ÓRGÃO 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 Exmo. 
Desembargador Presidente KLEVER RÉGO LOUREIRO. 

 

 

FORNECEDOR: 

      

 

PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°. 09210.219/0001-90, com sede na: Avenida Severino 
Cordeiro, n° 402, Bairro Jardim Oásis, na cidade de Cajazeiras — PB, CEP: 58.900-000, telefone / fax: (83) 3531- , 
3217, e-mail: dentalcaiazeiraseletronicoqamail.corn , neste ato representada pelo seu proprietário, o Senhor I 
PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA, Brasileiro, Solteiro, Empresário, portador da Carteira de 
Identidade n°: 99029168294 — órgão Expedidor: SSP — CE, portador do CPF de n°: 959145.283-72, residente e I 
domiciliado na Rua 21 de Junho, n° 1091, Bairro Pimenta, na cidade de Crato — CE, CEP: 63.105-100, e-mail: 
dentalcatazeirasdetroncoltaarnad,com  

 

   

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

   

 

1.1. O objeto deste certame consiste na eventual e fritura aquisição de material odontológico, através do Sistema 
de Registro de Preços, nos termos do edital de PE n° 044/2020 que é parte integrante desta Ata, assim como as 
propostas vencedoras, independente de transcrição. 

 

    

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

   

 

2.1. O valor total estimado desta ata é de R$ 48.394,50 (quarenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e 
cinquenta centavos), sendo RE 6.548,50 (seis mil quintenhentos e quarenta e oito reais e cinquenta 
centavos) relativos ao Lote I, R$ 41.700,00 (quarenta e e um mil e setecentos reais) relativos ao Lote II e R$ 
100,00 (cem reais) relativos ao Lote IV, conforme tabelas constan- tes no Anexo I do edital de PE n° 044/2020. 
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LOTE I 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD. 
TOTAL 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Adesivo 	fotopolimerizável 	para 
restauração de resina composta 
— Primer e adesivo em um só 
rasco, 	solvente 	à 	base 	de 

álcool, 	embalagem 	com 	no 
mínimo 6g/6m1 (validade mínima 
de 2 anos) 

DENTSPLY 04 R$ 99,00 R$ 396,00 

2 

I

de 

Agulha 	gengival 	descartável 
curta — Embalagem com no 
mínimo 100 unidades, medindo 
20mm, 	aço 	inoxidável, 	com 
bisel trifacetado, siliconizadas e 
esterilizadas. 	(validade mínima 

2 anos) 

PROCARE 04 R$ 44,00 R$ 176,00 

3 Agulha gengival descartável curta 
— Embalagem com no mínimo 100 
unidades, 	medindo 	30mm, 	aço 
inoxidável, com 	bisel trifacetado, 
siliconizadas 	e 	esterilizadas. 
(validade minima de 2 anos) 

PROCARE 04 R$ 44,00 R$ 176,00 

4  Aplicador de adesivo dentário — 
Aplicador descartável, com haste 
dobrável, 	cerdas 	de 	fibras 	não 
absorventes, 	do 	tipo 	fino, 
embalagem com no minimo 100 
unidades. (validade mínima de 2 
anos) 

KG 04 R$ 19,00 76,00 
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5 Babador descartável - Babadoi 
impermeável, 	na 	cor 	branca 
produzido em 	papel plastificado 
com dimensões 30 x 40 cm 
embalagem com no mínimo 10C 
unidades. (validade mínima de 2 
anos) 

SSPLUS 08 R$ 2200, R$ 176,00 

6 

Fita banda matriz de aço inox 05- 
Fita 	de 	aço 	inoxidável, 	com 
dimensões 	0,05 	x 	5 	mm 

PREVEN 

10 

R$ 9,00 R$ 90,00 

embalagem com 1 rolo de 500mm 
(validade mínima de 2 anos) 

7 

Fita banda matriz de aço inox 07- 
Fita 	de 	aço 	inoxidável, 	corr 
dimensões 	0,05 	x 	7 	mm 

PREVEN 

10 

R$ 9,00 R$ 90,00 

embalagem com 1 rolo de 500mm 
(validade mínima de 2 anos) 

8 Caixa coletora de perfurocortantes 
3L 	- 	Cinta 	interna 	e 	fundo 
fabricados em papel rígido, saco 
plástico impermeável, alça dupla e 
lacre de segurança, capacidade 3 
litros, dimensões (L x C x A) de 
110mm 	x 	140mm 	x 	220mm 
embalagem com no mínimo 20 
unidades. (validade mínima de 2 
anos) 

DESCARBOX 06 R$ 9,00 R$ 54,00 

g Cimento obturador provisório - 
Cimento obturador provisório, 
com flúor, sem Eugenol, fácil 
endurecimento ao contato com 
saliva, maleável, fácil 
manipulação e remoção, 
embalagem com no mínimo 25g. 
(validade mínima de 2 

anos) 

MAQUIRA 04 R$90,00 R$ 360,00 

--- 
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10 Cimento forrador de hidróxido de 
cálcio — Material pronto para uso, 
fotopolimerizável, radiopaco, de 
coloração branca ou semelhante à 
dentina, sem Eugenol. (validade 
mínima de 2 

anos) 

M/kQUIRA 06 R$ 90,00 R$ 540,00 

11 

I 

Flúor gel acidulado — Gel 	110DONTOSU 

acidulado a 1,23% de flúor, 
sabor morango ou tutti-frutti. 
(validade mínima de 2 anos) 

10 R$ 9,00 R$ 90,00 

12 Moldeira dupla para flúor — 
Moldeira de poliesflreno (plástico) 
com revestimento interno de 
espuma, descartável, tamanho G, 
embalagem com no mínimo 50 
unidades. (validade 

mínima de 2 anos) 

PREVEN 04 R$90,00 R$ 360,00 

13 	!Papel carbono dentário para 
articulação — Papel carbono 
dupla face, azul e vermelho, 
espessura de 100micra, bloco 
com 12 folhas. (validade 
mínima de 2 anos) 

REVEN 
30 R$ 4,75 R$ 142,50 

14 Pasta profilática — Pasta 
profilática com flúor 
(preferencialmente), sem óleo, 
sabor tutti-frutti, embalagem com 
no minimo 90g. (validade 

rninima de 2 anos) 

MAQUIRA 08 R$ 9,00 R$ 72,00 
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15 Película radiográfica — Filme 
radiografico adulto periapical, 

elocidade intermediária, 
amanho mínimo de 3x3,5cm, 
mbalagem com 150 unidades. 

(validade mínima de 2 anos) 

PROGARD 04 R$ 295,00 R$ 1.180,00 

16 Resina composta D A2 — Resina 
composta nanohibrida, seringa 
com 4g, fotopolimerizável, tipo 
dentina A2. (validade mínima de 

2 anos) 

MAQUIRA as R$ 25,00 R$ 100,00 

17 Resina composta D A3 — Resina 
composta nanohibrida, seringa 
com 49, fotopolimerizável, tipo 
dentina A3. (validade mínima de 2 
anos) 

P  

ImAQUIRA 
! 

04 

R$ 25,00 R$ 100,00 

18 Resina composta E A1 — Resina 
composta nanohíbrida, seringa 
com 4g, fotopolimerizável, tipo 
esmalte A1. (validade mínima de 2 
pnos) 

AQUIRA 04 R$ 25,00 R$ 100,00 

19 E A2 	Resina MAQUIRA att R$ 25,00 R$ 100,00 esina composta 	— 
composta nanohibrida, seringa 
com 4g, fotopolimerizável, tipo 

esmalte A2. (validade mínima de 2 
anos) 

20 Resina composta translúcida — 
¡Resina composta nanohibrida, 
seringa com 4g, fotopolimerizável, 
tipo translúcida. (validade mínima 
hie 2 anos) 

MAQUIRA 02 R$ 25,00 

---- 

R$ 50,00 

,(‘ 
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21 Resina composta B A2 — Resina 
composta nanohíbrida, seringa 
com 4g, fotopolimerizável, tipo 
body/corpo A2. (validade 

mínima de 2 anos) 

MAQU IRA 04 R$ 25,00 R$ 100,00 

22 Resina composta B A3 — Resina 
composta nanohibrida, seringa 
com 4g, fotopolimerizável, tipo 
body/corpo A3. (validade mínima 
de 2 anos) 

mAQuiRA 

04 

R$ 25,00 R$ 100,00 

23 Fixador de radiografia — Solução 
para a fixação da imagem na 
película de filme radiográfico, 
embalagem com no mínimo 
475m1. (validade minima de 1 
ano) 

INDUBELLO 20 R$ 15,00 R$ 300,00 

24 Revelador de radiografia — 
Solução para a revelação da 
imagem na película de filme 
radiográfico, embalagem com 

o mínimo 475m1. (validade 
mínima de 1 ano) 

INDUBELLO 20 R$ 15,00 R$ 300,00 

25 Sugador de saliva descartável — 
Sugador de saliva descartável, 
comprimento 15 cm, feito de PVC 
tóxico e fio cobreado, ponta 

arredondada, embalagem com no 
mínimo 40 unidades. 

(validade indeterminada) 

SSPLUS 50 R$ 9,00 R$ 450,00 
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26 Detergente enzimático — KELLDRIN 30 R$ 29,00 R$ 870,00 
Indicado especificamente para 
impeza de instrumental 
cirúrgico, artigos médicos e 
odontologicos, manualmente e 
lou através de lavadoras 
lautomaticas de limpeza, 
embalagem com 1 litro. 

, 
(validade mínima de 2 anos) 

Valor total do Lote I R$ 6.548,50 

LOTE II 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

ç 
1 
iMARCA 
i 

QTD. 	VALOR 
TOTAL 	UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Álcool 	etílico 	hidratado 	70% 	- 
Hidratado na concentração de 
700 	INPM 	(70% 	em 	peso), 
embalagem com no mínimo 1 
litro. (validade mínima de 2 anos) 

BELOBELLA 

60 

R$ 9,00 R$ 540,00 

2 Água oxigenada 10 volumes — 
Antisséptipo, solução peroxido de 
hidrogênio a 3%, embalagem com 
1 litro. (validade mínima de 3 anos) 

VICPHARMA 

20 

R$ 9,00 R$ 180,00 

3 Algodão Rolete — Confeccionado 
bom fibras 100% algodão, possui 
Iformato cilíndrico, embalagem com 
no mínimo 100 unidades. (validade 
mínima de 2 anos) 

SSPLUS 60 R$ 3,00 R$ 180,00 

Q 
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4 Compressa de gaze - Fios 100% 	CREMER 
algodão, tamanho 7,5 x 7,5cm 
(fechada) e 15 x 30cm (aberta), 
esterilizada em ETO, 11 fios, 
embalagem com no mínimo 5 
unidades. (validade minima de 2 
anos) 

60 1R$ 55,00 R$ 3.300,00 

5 Luva de procedimento tamanho PP 
— Luva de borracha natural (látex), 
tambidestra, tamanho PP, 
¡embalagem com 100 unidades. 
(validade mínima de 2 anos) 

DESCARPACK 40 R$ 95,00 R$ 3.800,00 

6 Luva de procedimento tamanho P 
k Luva de borracha natural (látex), 
jambidestra, tamanho P, 
embalagem com 100 unidades. 
(validade mínima de 2 anos) 

DESCARPACK 40 R$ 95,00 R$ 1.900,00 

}embalagem 

Luva de procedimento tamanho M 
— Luva de borracha natural (látex), 
imbidestra, tamanho M, 

com 100 unidades. 
kvalidade mínima de 2 anos) 

DESCARPACK 

20 

R$ 95,00 R$ 1.900,00 

8  
¡Máscara 
INão 

Ino 

Máscara cirúrgica descartável — 
tripla, composta de Tecido 

Tecido (TNT), com clip nasal, 
na cor branca, com elástico, com 
eficiência na filtragem bacteriana 
superior a 95%, embalagem com 

mínimo 50 unidades. (validade 
mínima de 2 anos) 

sky 

50 

R$ 65,00 R$ 3.250,00 

g 

lgramatura 

Touca cirúrgica descartável — 
Touca cirúrgica descartável 
banfonada e com elástico, 
descartável, tamanho único, 

20. cor branca. 
produt 	zida em TNT, embalagem cp 

 m no mínimo 100 unidades. 
validade mínima de 2 anos) 

DEJAMARO 30 R$ 25,00 R$ 750,00 

11 
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10 ventai descartável —Avental em SKY 2000 R$ 12.00 R$ 24.000 
NT, manga longa, gramatura 40, 
escartável, 1,5m x 0,65m, com 

iras para amarrar, indicado para 
rotação do profissional de saúde 
evitar contaminação cruzada. 

-mbalagem com 1 (uma) unidade. 
validade mínima de 2 anos) 

Valor total do Lote II R$ 41.700,00 

Loto IV 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA ()TO. 

TOTAL 

i 	VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
t TOTAL 

1 
Óleo lubrificante — óleo mineral de 
baixa 	viscosidade, 	lubrificante 
para peças de mão odontologicas 
kie alta e de baixa rotação, com 
bico, embalagem 200m1 (validade 
mínima de 2 anos) 

MAQUIRA 
4 R$ 25,00 R$ 100,00 

Valor total do Lote IV R$ 100,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E GARANTIA 

	

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

	

3.2. 	O Fornecedor fará a entrega do objeto deste instrumento no Departamento Central de Material e 
Patrimônio do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, localizado na Avenida Juca Sampaio, 1049. 
Barro Duro, CEP: 57045-365, Maceió/Alagoas, Tel.: (82) 4009-3689 ou 4009-3688. 
3.3. Os prazos de garantias dos equipamentos são de no mínimo de 01(um) ano, contadas a partir do 
recebimento definitivo dos equipamentos. 

	

3.4. 	Deverão estar cobertos por garantia integral, já incluídos os três meses da garantia legal, com 
padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho e deverá ser do tipo ON-
SITE. 

	

3.5. 	O fabricante ou rede de assistência técnica deve possuir central de atendimento tipo (0800) para 
abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema. 

	

3.6. 	Durante a garantia deverão ser substituídas, sem nenhum ônus adicional, peças ou partes 
defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente 
comprovado. 
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3.7. A garantia não será afetada caso tenhamos a necessidade de instalar placas de rede locais, de 
fax-modem, interfaces específicas para acionamento de outros equipamentos, adicionar unidade de 
disco rígido bem como alterar a capacidade de memória, ressaltando que a garantia desses opcionais 
adicionados será de total responsabilidade do órgão. 
3.8. 	Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo 
fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente 
credenciada pelo mesmo através de carta no ato da homologação; 
3.9. 	Todas as características técnicas solicitadas nesta especificação técnica, além de serem 
comprovadas por testes, aceitações e certificações, deverão ser comprovadas pelo fornecedor 
devidamente subsidiadas pelo fabricante, se forem pessoas jurídicas diversas, através de: catálogos 
técnicos, manuais do produto, bem como constar no site do respectivo produtor/fabricante até a data 
limite do momento do oferecimento da proposta no certame. 

CLÁUSULA QUARTA — DA DESPESA 

4.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, registrado com os seguintes 
dados: 

PROGRAMA DE TRABALHO: - 02.122.0003.2431 — MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER 
JUDICIÁRIO — 1° GRAU 
PLANO ORÇAMENTÁRIO: 000002— Manutenção das Atividades do órgão. 
FONTE -0100— RECURSOS DO TESOURO. 
ELEMENTO DE DESPESA: - 33.90-30 — Material de consumo. 

PROGRAMA DE TRABALHO: - 02.122.0003.2211— MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER 
JUDICIÁRIO — 2° GRAU 
PLANO ORÇAMENTÁRIO: 000002 — Manutenção das Atividades do Órgão. 
FONTE -0100— RECURSOS DO TESOURO. 
ELEMENTO DE DESPESA: - 33.90-30 — Material de consumo 

CLÁUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO 

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: 

Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo fiscal contratual; 
Certidão Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/ Receita Federal; 
Certidão de FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 
Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal; 
Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho; e 

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 O.B. 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 	CONTRATADA 
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; 
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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) 	 I = 0,00016438 
365 

X = Percentual da taxa anual = 6% 

CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES 
NÃO PARTICIPANTES 

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° 
68.120/2019. 
6.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para 
que este se manifeste sobre a possibilidade de adesão. 
6.3. As contratações adicionais a que se refere o artigo 21 do Decreto Estadual n° 68.120/2019 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 para o órgão Gerenciador e 
órgãos Participantes limitadas ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de 
Preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes, independente do número de Órgãos 
Não Participantes que aderirem, nos termos do art. 21, §§ 3° e 4° do Decreto Estadual n°68.120/2019. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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. 
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 e 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 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, 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. 

CLÁUSULA 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: 

descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 
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tiver presentes razões de interesse público; 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 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 ou 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 ri° 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA — DO REAJUSTE 

10.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 
propostas, sendo permitida apenas a revisão, na forma do art. 17 e ss. do Decreto 7.892/2013. 

CLÁUSULA DÉCIMA 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 e-mail. 
a) O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de 
empenho pelo fornecedor, que se caracterizará com o envio de um e-mail válido informado na proposta a 
ser apresentada; 
11.2. Observado o prazo de entrega previsto no instrumento convocatório, o Fornecedor fará a 
entrega do objeto deste instrumento no Departamento Central de Material e Patrimônio do 
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, localizado na Avenida Juca Sampaio, 1049, Barro 
Duro, CEP: 57045-365, Maceió/Alagoas, Tel.: (82) 4009-3689 ou 4009-3688. 
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: 

Provisoriamente, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade 
do(s) produto(s) entregue(s) com a especificação; 

Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a verificação da qualidade do(s) produto(s) 
e 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 respectiya 
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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 e 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. 
a) Constatada a ocorrência prevista neste item, após a notificação por escrito ao(s) Fornecedor(es), 
serà(ão) interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até a regularização da 
pendência. 
11.7. O objeto será inteiramente recusado pelo órgão Gerenciador nas seguintes condições: 

Caso tenha sido entregue com as especificações diferentes das contidas no edital, seus anexos ou da 
proposta; 

Caso apresente problemas de acondicionamento: embalagens violadas, vazamentos, objetos 
quebrados etc. 

Caso o(s) fornecedor(s) apresente(m) marca(s) diferente(s) da(s) cotada(s), salvo em situações 
supervenientes devidamente justificadas e aprovadas pelo Presidente do Tribunal de 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. Imediatamente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto, o órgão recebedor 
adotará as providências para pagamento, o qual deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis. 
11.10. 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). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR (CONTRATADA) 

12.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 10 (dez) dias úteis, a partir da convocação, podendo o 
prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa a ser contratada e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízos das sanções previstas neste Edital. 
12.2 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
12.3 Entregar o objeto deste instrumento em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. 
Caso tal entrega não seja feita dentro do prazo, o Fornecedor ficará sujeito a multa. 
12.4 Substituir o objeto deste instrumento em desacordo com a proposta ou com as especificações, ou 
que porventura seja entregue com defeitos ou imperfeições. 
12.5 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. 
12.60 Fornecedor não será responsável: 
12.6.1 Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 
12.6.2 Pelo uso inadequado do objeto deste instrumento por servidores do Poder Judiciário do Estado de 
Alagoas. 
12.7 O Órgão Gerenciador (Tribunal de Justiça) não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade do Fornecedor para outras entidades. 
12.8 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. 
12.9 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa anuência 
deste Tribunal de Justiça; 
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12.10. Cumprir fielmente as condições contidas neste edital e seus anexos em especial aos aspectos 
contidos no Termo de Referência — Anexo VIII do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR (CONTRATANTE) 

13.1 O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, como ÓRGÃO GERENCIADOR (CONTRATANTE) obriga-se a: 
Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços; 
Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 
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; 

Atestar a execução do objeto do presente ajuste por meio do Fiscal; 
Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR (CONTRATADA) de acordo com as condições de preço e prazos 

estabelecidos neste ajuste; 

()Aplicar as penalidades por descumprimento do objeto contratual. 
Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 
Documentar as necessidades de alteração do Sistema e encaminhar para a Contratada; 

Testar, após instalação, os equipamentos; 
Prestar todas as informações e orientações à Contratada, com relação ao serviço/produto a ser ofertado. 
Efetuar o recebimento e aceitação do objeto. 

I) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato, para 
que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO 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 n°. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não, por empresa terceirizada a ser 
contratada. 
14.2 Caberá ao Fiscal do contrato: 

Emitir a ordem de serviço do objeto contratual; 
Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada; 
Atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos; 
Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 

providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
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; 
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; 
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Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens efou a 
prestação de serviços e com antecedência razoável; 

Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais; 
Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que 

tenham implicações na atestação; 
Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Edital ou 

Contrato e com a Lei; 
Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser 

submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 
Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e devidamente 

fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio 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; 

Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato 
pela Administração; 

Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se por tais 
informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas; 

Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da 
Lei; 

Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas; 
I) Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota; 
m) 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'. 048/2019. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 
15.1 A licitante ou contratada que, por qualquer forma, não cumprir as normas de licitação ou do contrato celebrado 
está sujeita às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, nos termos do Ato Normativo n.°  
48, de 12 de agosto de 2019. 
15.2 Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública Estadual e será descredenciada do sistema de cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas e do 
cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 
prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total 
da contratação, a CONTRATADA que: 

15.2.1. apresentar documentação falsa; 
15.2.2. fraudar a execução do contrato; 
15.2.3. comportar-se de modo inidôneo; 
15.2.4. cometer fraude fiscal; ou 
15.2.5. fizer declaração falsa. 

15.3 Para os fins do item 15.2.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo 
único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n°8.666/1993. 
15.4 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n°8.666, de 1993; e no art. 7° da Lei n° 10.520, de 
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução total do objeto, 
garantida a ampla defesa, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas 
nos itens "15.5" e "15.6", e nas tabelas 2 a 3 abaixo, com as seguintes penalidades 

15.4.1. advertência, 
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15.4.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do Tribunal de Justiça de Alagoas, por prazo não superior a dois anos; 

15.4.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica 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 
prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

15.4.4. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e descredenciamento 
sistema de cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
15.5 No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará 
sujeita à aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato ou da nota de empenho. 
15.6 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 integralmente, a contratada estará sujeita a multa 
de 15% (quinze por cento) do valor correspondente à parte inadimplente. 

15.7 Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 
15.7.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados da 

data da ordem de serviço; ou 
15.7.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias 

seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados; 
15.7.3. atrasar, sem causa justificada, a entrega de materiais. 

15.8. No caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens "15.7.1" e "15.7.2" acima, a contratada 
poderá ser sancionada com multa de: 

15.8.1 — 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; 

15.8.2 — 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro 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; 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

16.1. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, todas as disposições do instrumento 
convocatório da licitação e aquelas 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/AL i5d e /141/0 de 2021. 

 

 

-- 
K VER RÉGO LOUREIRO 

Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

  

    

r. Paulo Mála Eérneraldo Sobreira 
Proprietári da PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA 

FORNECEDOR 
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bancários devem ser de titularidade dos credores/benefi ciários, podendo ser conta poupança ou corrente. Frise-se, que, em não 
havendo dados bancários informados nos autos o valor devido será mantido caucionado até ulterior deliberação. Maceió, 14 de maio 
de 2021. EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA E MENDES Diretor Adjunto de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Maceió,  14 de maio de 2021

Ementa;Decisão;Cabeçalho;Conclusão;
PUBLICAÇÃO DE EXPEDIENTES

Precatório n.º  0500325-77.2019.8.02.9003
Precatório/Presidência
Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro
Credor : Manoel Gomes de Barros

Soc. Advogados : Feitosa & Lemos Advocacia Integrada (OAB: 1197/AL)
Devedor : ESTADO DE ALAGOAS
Procurador : Marcos Vieira Savall (OAB: 12637B/AL)

ATO ORDINATÓRIO (Resolução TJ-AL nº 4/2013) INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO E ARQUIVAMENTO De ordem e em virtude 
dos novos procedimentos de condutas determinados pelo Ato conjunto TJ/Al e Corregedoria Geral de Justiça nº 4/2020, instituído 
em face da Pandemia do Covid-19, que assola o país, fi cam as partes credora e devedora intimadas da efetivação do pagamento 
do precatório em epigrafe, cuja quitação se deu por meio da liberação do(s) alvará(s) de nº(s) 47/2021 do credor MANOEL GOMES 
DE BARROS e devedor ESTADO DE ALAGOAS entregue(s) em 11/05/2021, assim como, foram retidos e recolhidos as possíveis 
contribuições previdenciárias e de IR retidos na fonte IRRF, se acaso devidos, conforme preconiza os dispostos nos arts. 157 I e 
158 I da CF 1988 e demais legislações previdenciárias. Nesse contexto, informamos que foi encaminhado expediente com conteúdo 
análogo ao Juízo de Direito do foro de origem e este precatório será arquivado no sistema Saj SG5 virtual . Maceió, 14 de Maio 
de 2021. LUCIANA FON DE JESUS Analista Judiciário Diretoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Maceió,  14 de maio de 2021

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº 2020/10286
Assunto: Registro de preço - Material odontológico

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Despacho GPAPJ nº 
140/2021 da lavra do Procurador Geral do TJAL, c/c os termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com alterações 
posteriores, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei Estadual nº 5.237, de 17 de julho de 1991, Decreto 
Estadual nº 68.118, de 31 de outubro de 2019, com alterações posteriores, Decreto Estadual nº 68.120, de 31 de outubro 2019, Ato 
Normativo nº 48, de 12 de agosto de 2019, e, no que couber, pelos Decretos Federais nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, bem como, no que couber, a Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES-MPDG e suas alterações, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, AUTORIZO a celebração da Ata de Registro de Preço nº 012/2021, para 
eventual aquisição e fornecimento de material odontológico junto à empresa PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA, inscrita no 
CNPJ de nº 09.210.219/0001-90, para os Lotes I, II e IV, no valor de R$ 48.394,50 (quarenta e oito mil trezentos e noventa e quatro reais 
e cinquenta centavos), sendo R$ 6.548,50 (seis mil quintenhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) relativos ao Lote I, R$ 
41.700,00 (quarenta e um mil e setecentos reais) relativos ao Lote II e R$ 100,00 (cem reais) relativos ao Lote IV. 

No ato da celebração da ARP, bem como na oportunidade das emissões das notas de empenho, é indispensável a apresentação 
das certidões negativas de débitos devidamente atualizadas, declaração que comprove a inexistência de vínculo dos membros da 
contratada com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012 e nº 
07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 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, 
§ 2º, da Lei nº 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, 13 de maio de 2021.
 
Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas.

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/10286)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA.

DO OBJETO: O objeto deste certame consiste na eventual e futura aquisição de material odontológico, através do Sistema de 
Registro de Preços, nos termos do edital de PE nº 044/2020 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas vencedoras, 
independente de transcrição.

DO VALOR: O valor total estimado desta ata é de R$ 48.394,50 (quarenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta 

Administrador
Realce
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centavos), sendo R$ 6.548,50 (seis mil quintenhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) relativos ao Lote I, R$ 41.700,00 
(quarenta e e um mil e setecentos reais) relativos ao Lote II e R$ 100,00 (cem reais) relativos ao Lote IV.

DOS PRAZOS: Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho pelo Fornecedor. 
Os prazos de garantias dos equipamentos são de no mínimo de 01(um) ano, contadas a partir do recebimento definitivo dos 
equipamentos.

DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, registrado com os seguintes dados:

A) PROGRAMA DE TRABALHO: - 02.122.0003.2431 – MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO – 1º 
GRAU 

PLANO ORÇAMENTÁRIO: 000002 – Manutenção das Atividades do Órgão. 
FONTE - 0100 – RECURSOS DO TESOURO. 
ELEMENTO DE DESPESA: - 33.90-30 – Material de consumo.
B) PROGRAMA DE TRABALHO: - 02.122.0003.2211– MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO – 2º 

GRAU 
PLANO ORÇAMENTÁRIO: 000002 – Manutenção das Atividades do Órgão. 
FONTE - 0100 – RECURSOS DO TESOURO. 
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.

DO REAJUSTE: Os preços são fi xos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas, 
sendo permitida apenas a revisão, na forma do art. 17 e ss. do Decreto 7.892/2013.

Maceió, 13 de maio de 2021.

Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
ÓRGÃO GERENCIADOR

Sr. Paulo Maia Esmeraldo Sobreira 
Proprietário da PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA 
FORNECEDOR

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS Nº 052/2021

Processo Administrativo nº 2020/10286 
Data: 14 de maio de 2021

Contratado: PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA.

Objeto: eventual e futura aquisição de material odontológico.

ARP Nº 012/2021

Gestor: VALBER GREGORY BARBOSA COSTA BEZERRA SANTOS - DGC
Gestor Substituto: DENIS ROBERTO HOSI OCHI – DGC
Fiscal: YOKO ONO CARDOSO RAMALHO DA ROCHA – DSQV
Fiscal Substituto: ARISTOMENIS BASILE CHRISTOPOULOS - DSQV

O SUBDIRETOR GERAL 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 nº. 8.666/93, o Ato Normativo nº 117, de 29 de setembro de 2010, Ato Normativo nº 48, de 12 de agosto 
de 2019 e Ato Normativo nº 81, de 17 de outubro de 2017, resolve:

Designar os servidores, o Sr. VALBER GREGORY BARBOSA COSTA BEZERRA SANTOS (Gestor) e o Sr. DENIS ROBERTO 
HOSI OCHI (Gestor Substituto), ambos lotados no Departamento de Gestão de Contratos – DGC, a Sra. YOKO ONO CARDOSO 
RAMALHO DA ROCHA (Fiscal) e o Sr. ARISTOMENIS BASILE CHRISTOPOULOS (Fiscal Substituto), ambos lotados no Departamento 
de Saúde e Qualidade de Vida – DSQV, para a gestão da Ata de Registro de Preço nº 012/2021, oriunda do Processo Administrativo 
nº 2020/10286, devendo representar este Tribunal de Justiça perante a Contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, 
cumprindo as atividades de gestão e controle relativas à Cláusula de Gestão e Fiscalização indicadas no referido instrumento e no Ato 
Normativo nº48/2019.

Walter da Silva Santos
Subdiretor Geral

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS Nº 053/2021

Processo Administrativo nº 2019/19915 

Administrador
Realce
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