
Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Gerência de Contratação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 135/2015

Pregão Eletrônico/SRP n° 67/2014 g-
Processo n° 0101372-03.2014.8.01.0000 |

|

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre, inscrito no CNPJ sob o n° £
04.034.872/0001-21, situado na Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde, Rio Branco, |
Estado do Acre, doravante designado CONTRATANTE, neste ato representado por sua ^
Presidente Desembargadora Cezarinete Angelim, no uso da competência que lhe foi .1
atribuída regimentalmente, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo S
elencado vencedor do Pregão Eletrônico SRP n° 67/2014, sob o regime de compras pelo
sistema de registro de preços objetivando a aquisição de material de consumo f
diverso, conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo I - Termo de g
Referência do Edital. S.

,p

§

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS: Esta Ata de Registro de Preços fundamenta-
se:
1.1. No Pregão Eletrônico n° 67/2014 - TJAC, conforme a Lei 10.520, de 17 de julho
de 2002, a Lei Complementar n° 123/2006 e dos Decretos 3.555/2000, 5.450/2005 e g
7.892/2013. 5
1.2. Nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: §
1.2.1. Constem no Processo Administrativo n° 0101372-03.2014(TJ/AC); 8
l .2,2. Não contrariem o interesse público; o
1.2.3. Nas demais determinações da Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores; ^
1.2.4. Nos preceitos de direito público, e *=
1.2.5. Supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do §
direito privado. o
1.3. A existência de preço registrado não obriga o Tribunal de Justiça a efetuar £
aquisições unicamente daqueles concorrentes que tiveram seus preços registrados, 5
ficando-lhe facultada a utilização de licitação específica para a aquisição pretendida, S.
cabendo-lhes, no entanto, a preferência na aquisição em igualdade de condições. fé
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2. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir da publicação do extrato da |>|
Ata, fícam registrados neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do -§§
fornecedor a seguir, objetivando o compromisso de prestação de serviço conforme -^
anexo deste Instrumento, nas condições estabelecidas no ato convocatório. *'9

.c °
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Fornecedor: a empresa CARULINO FERRAZ MIRANDA, inscrita no CNPJ sob o °|
n°. 14.413.439/0001-50, sediada na Avenida Ceará, n° 2657, bairro Abrahão Alab - Rio J l
Branco/AC, Tel.: (68) 3026-1073/3226-5822, representada pelo senhor Carulino f|
Ferraz Miranda, CPF: 216.157.722-00, vencedora dos itens 28, 29, 30. ^s
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deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de
seus vencimento até a data do efetivo pagamento, em que a mora será calculada à taxa g
de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da $
seguinte fórmula: l

I=(TX/100) |
365 's.

l
EM = I x N x VP, onde: S

, ' t/3

I = índice de atualização financeira; g
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual: H

J ' 05

EM = Encargos moratórios; ;§,
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; £
VP = Valor da parcela em atraso. |

|
7. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Tribunal de Justiça do g
Estado do Acre adotará os atos necessários ao controle e administração da presente Ata. °:
7.1. Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor detentor da Ata g
serão divulgados em meio eletrônico. g

«t

8. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, g
os preços registrados poderão ser revistos em decorrência da eventual redução daqueles §
existentes no mercado, cabendo ao TJAC convocar os fornecedores registrados para 2
negociar o novo valor, mediante correspondência e/ou publicação no Diário da Justiça, s
segundo a ordem originária de classificação. &
8.1. Resultando infrutífera a negociação, diante de recusa ou na hipótese dos novos g
preços continuarem superiores à média levantada na pesquisa, e o fornecedor convocado í£
de acordo com a ordem originária de classificação não puder cumprir o compromisso £
assumido, será este liberado, sem aplicação de penalidades, promovendo o órgão ftj
gerenciador o cancelamento da ata de registro de preços, com a adoção das medidas ^
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. |
8.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão ?
reajustados, salvo apenas nas hipóteses do art. 65, II, d, e § 5°, da Lei n. 8.666/93, 2"^
devidamente comprovadas e justificadas. |g
8.3. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a §8
pesquisa de mercado efetuada pelo TJAC à época da abertura da proposta, bem como =5 §
eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver lg§
prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços. "g o

*'•$
te'g

9. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor |°
registrado terá o seu registro cancelado quando: .§§
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; -|2
b) não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem 2^

Ot-•ffiõS 2_ , cm
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2
3
4
5

4 ou mais
3 ou mais
2 ou mais
\. O comportamento de modo inidôneo estará configurado quando o fornecedor

executar atos tais como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n°
8.666/93 bem como, tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; praticar atos ilícitos,
visando fraudar os objetivos da licitação; demonstrar, a qualquer tempo, não possuir
idoneidade para licitar ou contratar com o TJAC, reproduzir, divulgar ou utilizar, em
benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados
tenham tido conhecimento em razão da execução da Ata de Registro de Preços, sem
consentimento prévio do TJAC.
10.6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará
multas conforme a gradação estabelecida nas tabelas seguintes:

Q.
O

i
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c
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o
o

TABELA 2

GRAU
1

2

3

4

5

CORRESPONDÊNCIA
RS 100,00
Multa de 0,5% do valor da nota de empenho/ordem
de serviço por dia de atraso
Multa de 1% do valor da nota de empenho/ordem de
serviço por dia de atraso
Multa de 1,5% do valor da nota de empenho/ordem
de serviço por dia de atraso
Multa de 30% do valor da nota de empenho/ordem de
serviço por dia de atraso
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cc.

TABELA 3

ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
Atrasar em até 5 (cinco) dias a entrega dos
materiais;
Atrasar em até 10 (dez) dias a entrega dos
materiais;
Atrasar em até 1 5 (quinze) dias a entrega dos
materiais;
Atrasar em mais de 30 (trinta) dias a entrega
dos materiais;

GRAU

2

3

4

5

INCIDÊNCIA

Por ocorrência

Por ocorrência

Por ocorrência

Por ocorrência

I
O Q^
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Para os itens a seguir, deixar de:
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serviços a órgãos ou entidades públicas por meio de adesão às suas Atas de Registro de
Preços, nos termos do art. 17, XX, da Lei n°. 1.422/2001, que dispõe sobre o Regimento g
de Custas do Poder Judiciário do Estado do Acre e da Resolução n° 36/2012, divulgada §
no DJE no dia 11 de julho de 2012. |
11.5. l. A contrapartida dar-se-á nos seguintes percentuais: S
a. 1% (um por cento), pago até o 5° (quinto) dia útil ao do recebimento dos valores J
relativos ao fornecimento de bens ou serviços ao órgão que obteve a autorização de
adesão; 5
b. 5% (cinco por cento), pago entre o 6° (sexto) dia útil até o 15° (décimo quinto) %
dia útil ao do recebimento dos valores relativos ao fornecimento de bens ou serviços ao Í
órgão que obteve a autorização de adesão; -S
c. 10% (dez por cento), pago após o 15° (décimo quinto) dia útil até o 30° ;|
(trigésimo) dia útil ao do recebimento dos valores relativos ao fornecimento de bens ou °
serviços ao órgão que obteve a autorização de adesão.
11.5.2. O percentual relativo à contrapartida financeira será calculado sobre o volume §
total de vendas efetuadas por cada adesão às ARPs do TJAC, pela fornecedora detentora
do registro de preços, devendo o percentual devido ser depositado em conta corrente í
deste Tribunal. 3
11.5.3. O não pagamento da contrapartida financeira até o 30° (trigésimo) dia útil do §
recebimento dos valores relativos ao fornecimento caracteriza inadimplemento 5
contratual, sujeitando-se, sequencialmente, às seguintes sanções: fe
a. suspensão de autorização de adesão solicitada por órgãos ou entidades da §
administração às atas de registro de Preços do Tribunal de Justiça, até regularização do 2
pagamento da contrapartida financeira; g
b. desconto do percentual de 10% (dez por cento) sobre os créditos financeiros que &
a fornecedora detenha junto a este Poder; °
c. caso a fornecedora não tenha crédito a receber deste Poder, serão aplicadas as fcj
penalidades por inadimplemento contratual estabelecidas na respectiva ata. g
11.5.4. O percentual de 10% (dez por cento), relativo à contrapartida financeira, não é
cumulativo com a penalidade de multa prevista na Ata de Registro de Preços.
11.6. O pedido de adesão de outros órgãos ou entidades a Atas de Registro de Preços
deste Tribunal de Justiça deverá ser formulado, obrigatoriamente, com a indicação dos ?
itens e as quantidades dos materiais ou serviços pretensos à aquisição, de forma a J^-
possibilitar a aferição da contrapartida financeira a ser arcada pelo fornecedor. |§
12. RESPONSABILIDADES DAS PARTES j |
12.1. Do Tribunal de Justiça: §1

O CS

12.1.1. Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução do contrato e 13B
permitir o livre acesso dos empregados identificados da Contratada ao local de "§ o
armazenamento ou entrega dos produtos; 15 -g
12.1.2. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que
acarrete em interrupção na execução do fornecimento; .g s

o
s

.§§
12.1.3. Acatar e por em prática as recomendações feitas pela Contratada no que diz -j|2
respeito às condições e manuseio dos produtos fornecidos, desde que não contrariem o ®«i

— p £
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instrumento o TJAC e o fornecedor registrado, na pessoa de seus representantes legais,
que vai assinada em 3 (três) vias de igual teor e fonna. g

ÍO
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o
QJ

Rio BrancoAC, 16 de outubro de 2015.

Desembargadora Cezarinete Angelim
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Repre
pcrFerrãzÍMiranda

antante do Fornecedor
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