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PREGAO ELETRONICO n. 033/2010

1. PREAMBULO

1.1. 0 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA (TJRO), doravante denominado Tribunal,
mediante Pregoeiro, TORNA PUBLICA A ABERTURA DE LICITACAO na modalidade PREGAO ELETRONICO,
tipo MENOR PRECO, visando o REGISTRO DE PRECOS para eventual fornecimento de Material Permanente,
para atender a Divisao de PatrimOnio (DIPAT/TJRO), sendo regida pelas Leis Federais n. 8.666/93, n. 10.520/02
e Lei Complementar n. 123/06, pelo Decreto Estadual n. 10.898/04, bem como pelas ResolugOes do TJRO n.
006/2003-PR e 027/2004-PR, publicadas nos Diarios da Justiga/RO n. 057, de 26/03/2003, e n. 238, de
23/12/2004, suas respectivas alteragOes e demais legislagOes pertinentes, segundo as condigOes e
especificagOes deste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitagao de que trata este Edital destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia
e a selecionar a proposta mais vantajosa para este Tribunal. Sera processada e julgada ern estrita conformidade
corn os principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da eficiOncia, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculagâo ao instrumento convocatOrio, do julgamento objetivo, da
celeridade, da finalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da competitividade, do prego justo, da
seletividade, da comparagao objetiva das propostas e dos que Ihes sac) correlatos.

1.3. DATA E HORARIO:

Dig itagäo da sen ha privativa da licitante e subsequente encaminhamento das propostas de pregos: das
$P\ do dia 4 1106/2010  - HORARIOS DE BRASILIA/DF - ate a data e hora definida para a abertura das

propostas, no site www.licitacoes-e.com.br , opgao "Acesso Identificado", ou por meio de links contidos nos sites
www.tjro.jus.br e www.bb.com.br ; e

Sessão pCiblica na internet: iniciara corn a abertura das "PROPOSTAS DE PRECOS" as 9k do dia
.2ght/2010  . A fase de disputa da sessao pUblica sera as  ilk do dia  21 106 /ZOO  - HORARIOS DE
BRASILIA/DF.

2. DO OBJETO

2.1. E o registro de pregos, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento de
Automatizadores de Porta() deslizante, visando atender a Divisão de Patrim6nio (DIPAT/TJR0), conforme
as disposigOes deste Edital e de seus Anexos.

2.2. A existència de pregos registrados nao obriga este Tribunal a firmar as contratagOes que deles poderào
advir, facultando-se a realizagao de licitagao especifica para a aquisigao pretendida, sendo assegurada ao
beneficiario do registro a preferència de fornecimento ern igualdade de condigOes.

DA AUTORIZACAO

3.1. A realizagâo desta licitagäo encontra-se devidamente autorizada pelo Excelentissimo Desembargador
Presidente deste Tribunal, conforme Processo Administrativo n. 0027055-53.2010.8.22.1111 e Processo
Financeiro n. 0311/0518/2010.

CONDOES PARA PARTICIPACAO
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4.1. Para participar da presente licitagão as interessadas deverao estar previamente credenciadas perante o
provedor do sistema eletrOnico, na forma do disposto no item 7 deste Edital.

4.2. Somente poderâo participar desta licitagão as empresas cujo objetivo social seja pertinente ao objeto desta
Licitagâo e que atendam a todas as exigèncias deste Edital e da legislagâo a ele correlata, sendo vedada a
participagâo de pessoa fisica (mesmo em regime de cons6rcios) e de empresas:

em regime de cons6rcio ou grupo de firmas;

concordatarias ou em processo de falencia, sob concurso de credores, em dissolugäo ou em liquidagào;

suspensas ou impedidas do direito de licitar com a Administragao; e

tenham sido declaradas inid6neas pela Administragão PUblica.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. A despesa decorrente de eventual contratacao sera coberta por recursos especificos consignados no
orgamento do Poder Judiciario do Estado de RondOnia, Projeto Estrategico: Gestäo do Orgamento, Projeto
Operacional: Manutengáo do PJRO - DEPAD, Unidade Orgamentaria n. 03.011 - Fundo de Informatizag5o,
Edificagâo e Aperfeigoamento dos Servigos Judicial-jos - FUJU, Funcional Programatica n. 02.122.1279.1168 -
Aperfeigoar os Servigos Judiciais, Elemento de Despesa n. 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente,
Subitem 30 — Maquinas e Equipamentos Energeticos.

5.1.1. A duragâo da eventual contratagao ficara adstrita a vigéncia do respectivo credit° orgamentario, conforme
prev6 o caput do art. 57 da Lei n. 8.666/93.

5.2. Se a eventual contratagäo ocorrer no exercicio subsequente, a despesa correra por conta do respectivo
Orgamento.

5.3. 0 valor estimado para eventual aquisigäo dos referidos materiais a de R$ 74.266,80 (Setenta e quatro mil,
duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos).

DA coNDucAo DO CERTAME

6.1. 0 certame sera conduzido pelo Pregoeiro, que ter& em especial, as seguintes atribuigOes:

coordenar o processo licitatOrio;

receber, examinar e decidir as impugnagOes e consultas ao Edital;

conduzir a sessao pOblica na internet;

verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste Edital;

dirigir a etapa de lances (fase de disputa);

verificar e julgar as condigOes de habilitagào;

receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua
decis5o;

indicar o vencedor do certame;

adjudicar o objeto, quando nao houver recurso;

conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

k) encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior e propor a homologag5o.

7. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO L/CITACOES DO BANCO DO BRASIL S. A.
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7.1. Para acesso ao sistema eletrOnico, os interessados em participar deste Pregao clever-ao dispor de chave de
identificagão e senha pessoal (intransferiveis), obtidas nas Agencies do Banco do Brasil S. A., sediadas neste
Pais.

7.2. As licitantes deverâo credenciar representantes, mediante apresentaceo de procuraceo por instrumento
pUblico atribuindo-Ihes poderes para formular lances de pregos e praticar todos os demais atos e operaceies no
Sistema de Licitageoes EletrOnicas — "LICITACOES" do Banco do Brasil S.A. Sendo sOcio proprieterio ou
dirigente da licitante proponente, devere apresentar cOpia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual
estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigagOes em decorrencia de tal investidura.

7.3. E de exclusiva responsabilidade do usuirio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacäo efetuada diretamente ou por seu representante, nit) cabendo ao Tribunal ou ao Banco do
Brasil S. A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a
presunceo de sua capacidade tecnica para realizageo das transacOes inerentes ao Pregao EletrOnico.

7.4. A chave de identificacäo e a senha poderâo ser utilizadas em qualquer Pregao EletrOnico, salvo quando
canceladas por iniciativa do Tribunal ou do Banco do Brasil S.A., devidamente justificada, ou por solicitacão do
prOprio credenciado, bem como em virtude de sua inabilitagio perante o cadastro de fornecedores.

7.5. As licitantes deverâo comunicar imediatamente ao Banco do Brasil S. A., Provedor do sistema, qualquer
acontecimento que possa corn prometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de
acesso.

8. DO PROCEDIMENTO DESTE PREGAO ELETRONICO

8.1. Do envio das propostas de precos pelo sistema eletninico

8.1.1. A licitante credenciada interessada em participar deste Pregao EletrOnico devere envier sua proposta
mediante o sistema eletrOnico, sendo considerada invalida a proposta apresentada por meio diverso.

8.1.2. 0 representante da licitante, ao acessar o sistema eletrOnico corn sua chave e senha pessoal e
intransferivel, clever-6 identificar o tipo de segmento de empresa que representa, selecionando um dos tipos de
segmentos disponiveis (Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte, Cooperative ou Outras Empresas) e depois
clicando no botão "confirmar".

8.1.2.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresaria, a sociedade
simples e o empresario a que se refere o art. 966 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso,
desde que:

no caso das microempresas, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-
calenderio, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); e

no caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calenderio, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a
R$ 2.400.000,00 (dois milhOes e quatrocentos mil reais).

8.1.2.1.1. Considera-se receita bruta, para fins do disposto nas alineas "a" e "b" do subitem anterior, o produto da
venda de bens e servigos nas operagOes de conta prOpria, o preco dos servicos prestados e o resultado nas
operacOes em conta alheia, neo incluidas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

8.1.2.1.2. No caso de inicio de atividade no prOprio ano-calendario, o limite a que se referem as alineas "a" e "b"
do subitem 8.1.2.1 deste Edital sere proporcional ao niimero de meses em que a microempresa ou a empresa de
pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as fragOes de meses.

8.1.2.1.3. Nâo se inclui no regime diferenciado e favorecido para nenhum efeito legal, as microempresas ou
empresas de pequeno porte enquadradas no disposto do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n. 123/2006.

8.1.3. ApOs acessar o sistema, o representante credenciado inserira sua proposta inicial para o objeto deste
Edital ate a data e horerio previstos em seu Preembulo, para abertura das propostas. Declarare, em campo
prOprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitageo e que sua proposta este em
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conform idade corn as exigancias previstas neste Edital, manifestando o pleno conhecimento e aceitacäo de todas
as regras deste certame.

8.1.4. A declarac5o falsa relativa ao cum primento dos requisitos de habilitacäo e proposta sujeitara a licitante as
sanoOes previstas neste Edital.

8.1.5. A licitante sera responsavel por todas as transacOes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrOnico, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

8.1.6. Cabers a licitante acorn panhar todas as operaciies no sistema eletrOnico durante o processo licitatOrio,
ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negOcios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.1.7. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrOnico, o representante da licitante, OBRIGATORIAMENTE,
devera preencher os campos conforme a seguir:

8.1.7.1. OBSERVACOES ADICIONAIS: nesse cam po, informar:

a) o prazo de validade da proposta comercial, o qual n5o podera ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar da data marcada para a abertura das propostas. Em caso de omissäo da licitante considerar-se-6 o prazo
minim° exigido;

Fls
.6V0'—

o prazo de entrega Unico para o (s) material (is) ofertado (s), o qual näo podera ser superior a 30 (trinta)
dias consecutivos, nä° se admitindo a entrega em parcelas. A contagem do prazo iniciara a partir do primeiro
dia util apOs o recebimento da Ordem de Fornecimento, conforme disposto nos subitens 14.2 e 14.3 deste Edital.
Em caso de omiss5o da licitante considerar-se-6 o prazo maxim° exigido; e

apenas UMA MARCA para CADA ITEM do lote, bem como outros dados pertinentes (modelo, referéncia, etc.),
para que o Pregoeiro possa avaliar se o (s) material (is) ofertado (s) atende (m) aos requisitos de qualidade
previstos no ANEXO I e em todo este Edital. Em caso de omissao a licitante sera desclassificada no lote.

8.1.7.2. VALOR TOTAL DO LOTE: nesse cam po, informar o valor total proposto para o respectivo lote, em
moeda nacional, com apenas DUAS CASAS decimals, de acordo com o ANEXO I deste Edital. Tal valor
abrangera todos os itens que corn pOem o lote, sendo vedada a cotacao parcial de itens ou de quantidade inferior
a demandada nesta licitag5o. Quanto ao detalhamento da proposta, ver subitem 8.5 e ANEXO II deste Edital;

8.1.8. 0 (s) material (is) ofertado (s) deve (m) apresentar prazo minimo de garantia de acordo corn o
ANEXO I deste Edital. A contagem do prazo comeca a partir da data do recebimento definitivo do (s)
material (is) pelo Tribunal.

8.1.9. Visando atender ao principio da celeridade processual, solicita-se (s) licitante (s) que, se porventura
houver PROSPECTO (S), MANUAL (IS) E/OU CATALOGO (S), corn descritivos tecnicos detalhados, expedido
(s) pelo (s) fabricante (s) do (s) material (is) ofertado (s), envie (m) o (s) mesmo (s) na forma de arquivo pelo
sistema eletrOnico, para que o Pregoeiro possa avaliar se o (s) material (is) ofertado (s) atende (m) as
especificacOes e aos requisitos de qualidade previstos no ANEXO I e em todo este Edital.

8.1.9.1. Somente sera (5o) considerado (s) prospecto (s), manual (is) e/ou catalogo (s) impresso (s) via internet,
se no (s) mesmo (s) constar (em) o endereco do site.

8.1.10. OBRIGATORIAMENTE, sem qualquer onus para este Tribunal, durante o periodo de garantia, o (s)
material (s) ofertado (s) para atender ao item do Lote 1 do ANEXO I deste Edital, deve (m) possuir
empresa devidamente autorizada pelo fabricante (ou pelo seu representante neste Pais) a prestar
servicos de assistancia tecnica no Estado de RONDONIA. A criterio do Pregoeiro podera ser exigida a
comprovagäo de autorizacäo pelo fabricante (ou pelo seu representante neste Pais), devendo a licitante
apresentar esta comprovao5o no prazo maxim° de 5 (cinco) dias consecutivos contados da notificao5o.

8.1.11. Todas as despesas necessarias a perfeita execuck do contrato (fretes, seguros, taxas, impostos,
encargos sociais e trabalhistas...) devem estar inclusas nos precos cotados. Quanto aos abatimentos porventura
concedidos, deverk ser deduzidos, devendo os mesmos ser os praticados na data da abertura da proposta.
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8.1.12. Para a indicagâo dos pregos corn apenas duas casas decimals, a licitante devera obedecer ao seguinte:
para o arredondamento de casas decimals corn mais de 2 (dois) digitos, tomar-se-a como base o terceiro digito
contado da esquerda para a direita a partir da virgula. Se este terceiro digito for igual ou menor do que 4 (quatro),
o segundo digito permanece inalterado. Se o terceiro digito for igual ou major do que 5 (cinco), ao segundo digito
sera acrescentado 1 (uma) unidade.

8.1.13. A licitante tera oportunidade de rever as condigOes de sua proposta, cancelando-a e enviando nova
proposta, desde que nao tenha encerrado o period° de tempo previsto para o encaminhamento desta. Um a vez
abertas as propostas, o sistema nao permitirà a retirada, alteragão e/ou encaminhamento de nova proposta. ApOs
a abertura das propostas, nao cabers desistOncia, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pelo Pregoeiro.

8.2. Da abertura e do criteria de julgamento das propostas de precos

8.2.1. Na data e horario previstos no Preambulo deste Edital serao abertas as propostas de pregos, passando 0
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas, verificando a sua conformidade corn os requisitos estabelecidos
neste Edital.

8.2.2. 0 Pregoeiro efetuara o julgamento das propostas pelo criterio MENOR PRECO POR LOTE, observados os
parametros minimos de desempenho e de qualidade e demais condigOes definidas neste Edital.

8.2.3. SerS desciassificada a proposta elaborada em desacordo corn os termos deste Edital, que se oponha a
qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis, pregos
unitarios simbOlicos, pregos irrisOrios ou corn valor zero e ainda, pregos ou vantagens baseadas nas ofertas das
demais licitantes. Tam ban) nao serao consideradas as propostas que impuserem condigOes diferentes das
dispostas neste Edital, que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou que
nao atenderem aos requisitos minimos discriminados neste Edital.

8.2.3.1. 0 onus da prova da exequibilidade dos pregos ofertados incum be a autora da proposta, no prazo maxima
de 5 (cinco) dias consecutivos, contados da intimag5o.

8.2.4. 0 criterio de aceitabilidade dos pregos propostos sera o da compatibilidade corn os pregos de mercado.

8.2.5. Para divergéncia entre valores unitarios e os totals, prevaleceräo os primeiros. Em caso de divergéncia
entre os algarismos do prego e seu valor por extenso, sera considerado este Ultimo.

8.2.6. No julgamento da habilitagâo e das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, acessivel
a todos, atribuindo-Ihes validade e eficacia para fins de habilitagäo e classificagao, sempre assegurada a todas as
licitantes paridade de tratamento neste aspecto.

8.3. Da fase de disputa e da formulacdo de lance

8.3.1. Classificadas as propostas, na data e horario previstos no Preambulo deste Edital, o Pregoeiro dara inicio
fase de disputa da sessao publics. Todas as propostas classificadas serao consideradas lances na fase de
disputa e ordenadas por valor.

8.3.2. 0 sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente
estas participarao da fase de disputa.

8.3.3. Para participar da fase de disputa, as licitantes deverâo acessar o site www.licitacoes-e.com.br, opgao
"Sala de Disputa. Acesse Aqui", quando entäo poderâo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrOnico.

8.3.4. A licitante, ao acessar a sala de disputa, tera a visào do melhor lance ofertado, de seu lance e da relagâo
dos lances. 0 Sistema apresentara apenas o melhor lance ofertado de cada licitante. Para visualizar essas
informagOes a licitante devera clicar no botao "Detalhes Disputa" que estara disponivel no canto superior direito
da tela, quando o lote estiver em disputa.

8.3.5. As licitantes classificadas poderäo formular lances sucessivos de menor valor, sendo informadas,
imediatamente, sobre o seu recebimento corn a indicagâo do respectivo horario e valor. Caso nao se realizem
lances, sera verificada a conformidade da proposta de menor prego.
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8.3.6. A licitante podera encaminhar lance corn valor superior ao menor lance registrado pelo sistema, desde que
seja inferior ao seu Ultimo lance ofertado. Nâo serâo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado primeiro.

8.3.7. Durante o transcurso da fase de disputa, as licitantes serâo informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado. 0 sistema nâo identificara a autora do lance.

8.3.8. 0 tempo normal de disputa sera controlado e encerrado pelo Pregoeiro, quando entäo o sistema eletrOnico
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances. Logo ap6s, a disputa entrara na fase rand6mica, que
transcorrera por urn periodo de tempo de ate 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrOnico, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

8.3.9. Nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n. 123/06, é assegurado, como critório de desempate,
preferdncia de contratacâo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.3.9.1. Entende-se por empate aquelas situacOes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte forem iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem
classificada, desde que esta tambern nä° se enquadre nessas categorias.

8.3.9.1.1. Encerrado o tempo rand6mico, o sistema identificara automaticamente a existéncia da situacao de
em pate na sala de disputa, informando o nome da licitante. Em seguida, o Pregoeiro convocara a licitante que se
encontre em situacâo de em pate para, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusao, ofertar novo
lance, inferior ao menor lance registrado para o lote.

8.3.9.1.2. Nä° havendo manifestagao da licitante convocada para registrar novo lance, o sistema verificara se ha
outra em situack de empate, realizando o chamado de forma automatica. Nä° havendo mais nenhuma licitante
em situacäo de empate, o sistema emitira mensagem, cabendo ao pregoeiro dar encerramento a disputa do lote.

8.3.10. Na hipOtese de n50-contratack nos termos previstos no subitem 8.3.9 deste Edital, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.3.11. ApOs o encerramento da fase de disputa da sessào pUblica, o Pregoeiro podera encaminhar, pelo sistema
eletrOnico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor
proposta, observado o criterio de julgamento, nao se admitindo negociar condicOes diferentes daquelas previstas
neste Edital.

8.3.12. A negociacäo sera realizada por meio do sistema eletrOnico, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.

8.3.13. As licitantes, a qualquer momento, depois de finalizada a disputa, poderào registrar seus
questionamentos para o Pregoeiro via sistema eletrOnico, acessando a sequencia "RelatOrio da disputa" para
cada lote disputado, "Chat Mensagens" e "Enviar Mensagem". Essa opcao estara disponivel ate o momento
em que o Pregoeiro declarar a licitante vencedora do lote. Os questionamentos formulados seräo respondidos no
sistema eletrOnico. Todas as mensagens constark no histOrico do RelatOrio de Disputa.

8.3.14. Todas as informacOes relativas a sessâo pUblica deste Pregäo EletrOnico constarâo de ata divulgada no
sistema eletrOnico.

8.3.15. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da fase de disputa, se o sistema eletrOnico
permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

8.3.16. Quando a desconexâo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a fase de disputa da
sessäo pCiblica sera suspensa e reiniciada somente apOs comunicacäo as participantes atraves de mensagem
inserida no campo "Consultar Mensagens" do sistema eletrOnico.

8.3.17. Nâo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacâo do certame
na data marcada, a sessäo pUblica sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que nâo haja comunicacao do Pregoeiro de data
diversa.
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8.4. Do pedido de amostra e/ou maiores informacdes

8.4.1. A licitante prim eira classificada, a critèrio do Pregoeiro, devera apresentar no prazo maxim° de 5 (cinco)
dias consecutivos, contados da data do encerramento da fase de disputa, desde que nâo haja comunicacao
do Pregoeiro de data diversa, AMOSTRA (S) E/OU MAIORES INFORMACOES do (s) material (is) ofertado (s),
para verificar se este (s) atende (m) as especificagOes contidas no ANEXO I (Modelo de apresentacao de
proposta de precos no sistema eletrOnico) e aos requisitos de qualidade previstos neste Edital. A licitante que não
apresentar a (s) amostra (s) e/ou maiores informacties dentro do prazo solicitado sera desclassificada no lote.

8.4.2. A (s) amostra (s) solicitada (s) do (s) material (is) ofertado (s) devera (ao) ser encaminhada (s), sem onus
para o Tribunal, devidamente identificada (s) corn o nome da licitante, nOmero do item, nOmero do lote e da
Licitacao a que se refere, e entregue (s) na Divisão de PatrimOnio (DIPAT/TJRO), no Centro de Apoio Logistico
(CAL/TJRO), corn endereco na Rua da Beira n. 6811, ao lado do 5° Batalhäo de Policia Militar, Bairro Lagoa,
Porto Velho/RO, CEP: 76.812-241.

8.4.3. Quando a (s) amostra (s) solicitada (s) nä° atender (em) as especificacOes contidas no ANEXO I deste
Edital, a licitante sera desclassificada no lote.

8.5. Do envio dos documentos para habilitacäo, da proposta de precos detalhada da licitante classificada
em primeiro lugar e dos documentos para comprovar o enquadramento na categoria de ME ou EPP,
quando for o caso

8.5.1. Encerrada a fase de disputa, o Pregoeiro exam inara a proposta da licitante classificada em primeiro lugar e
verificara a sua habilitacao por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF), emitindo a Declaracao Demonstrativa da situacão da licitante, na qual devera constar a situacao:
DOCUMENTACAO OBRIGATORIA "VALIDA" (Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, relativa
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e a Seguridade Social — INSS). Sera verificado ainda o
cumprimento das demais exigencias para habilitagao contidas neste Edital.

8.5.2. No prazo maxim° de 2 (DUAS) HORAS apOs o encerramento da fase de disputa, a licitante classificada
em primeiro lugar devera encaminhar por meio do FAX n. (0xx69) 3217-1372 a PROPOSTA DE PRECOS
DETALHADA, atualizada em conform idade com o lance eventualmente ofertado, podendo ainda envia-la
digitalizada pelo e-mail cpl@tjro.jus.br, bem como os seguintes documentos:

Declaracão de Inexistancia de Fato Superveniente, conforme modelo constante no ANEXO IV deste Edital;

Declaragao de Inexistancia de Empregados Menores, conforme modelo constante no ANEXO V deste Edital;

Certidao Negativa (ou positiva corn efeito de negativa) expedida pela Fazenda Ptblica Estadual do domicilio ou
sede da licitante; e

Os documentos indicados no campo "DOCUMENTACAO OBRIGATORIA" do SICAF que porventura
estejam vencidos, devidamente revalidados/atualizados.

8.5.2.1. As empresas cadastradas no SICAF estarao dispensadas da apresentacao da certidão indicada na
alinea "c" do subitem 8.5.2 deste Edital, desde que neste sistema encontre-se VALIDA.

8.5.3. No caso de empresas NAO cadastradas no SICAF, porêm inscritas junto ao Cadastro de Fornecedores
deste Tribunal, deverao apresentar alóm da cOpia do Certificado de Registro Cadastral, os documentos
constantes das alineas "a" e "b" do subitem 8.5.2 deste Edital. Caso os documentos mencionados no
certificado estejam corn o prazo de validade vencido, a licitante dever6 apresentâ-los devidamente
revalidados/atualizados, sob pena de inabilitacão.

8.5.4. No caso de empresas näo inscritas no SICAF ou junto ao Cadastro de Fornecedores deste Tribunal,
para habilitagdo deverão apresentar os documentos constantes no ANEXO III deste Edital.

8.5.5. A licitante interessada em usufruir dos beneficios estabelecidos na Lei Complementar n. 123/2006
(Estatuto da Micro e Pequena Empresa), alêm da documentacâo exigida nas alineas do subitem 8.5.2 deste
Edital, deve apresentar documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas,
conforme o caso, para comprovar o seu enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno
porte, de acordo corn os arts. 3° e 73, inciso IV da Lei Complementar n. 123/06 e art. 8° da Instrucäo
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Normative n. 103 de 30 de abril de 2007 do Departamento Nacional de Registro do Comórcio — DNRC, ou
declaragâo preenchida pelo representante legal da licitante, sob as penas da Lei, conforme modelo constante no
ANEXO VI deste Edital.

8.5.5.1. A licitante enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), por ocasiäo da
participagâo nesta licitacao, clever-6 apresentar toda a documentagâo exigida para efeito de comprovageo de
regularidade fiscal (prove de inscrigâo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ; prove de inscrigeo no
cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel corn o objeto contratual; certidOes negatives ou positives corn efeito de
negative, expedidas pela Receita Federal e pela Fazenda POblica Estadual do domicilio ou sede da licitante; e
prove de regularidade relative ao FGTS e INSS, demonstrando situageo regular no cum primento dos encargos
socials instituidos por Lei) mesmo que esta apresente alguma restricao.

8.5.5.1.1. Havendo alguma restrigeo na comprovageo da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de
pequeno porte tereo prazo de ate 2 (dois) dias (Reis, cujo termo inicial correspondere ao momento em que for
declarada vencedora desta licitageo, prorrogevel por igual period°, a criterio da Administrageolica, para a
regularizageo da documentageo, pagamento ou parcelamento do debit°, e emissão de eventuais certidOes
negatives ou positives corn efeito de certideo negative.

8.5.5.1.2. A não-regularizageo da documentageo quanto a regularidade fiscal, no prazo previsto no
subitem anterior, implicare na decadencia do direito a ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
da microempresa ou empresa de pequeno porte, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital e na
legislacao, sendo facultado a Administrageo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificageo, para assinar a Ata de Registro de Precos, ou ainda revogar esta licitageo.

8.5.6. 0 prazo para apresentageo da proposta de pregos detalhada, bem como da documentageo exigida para
habilitagâo e, conforme o caso, para comprovageo do enquadramento na categoria de microempresa ou empresa
de pequeno porte sere de ate 3 (tres) dias Oteis, contados da data do encerramento da fase de disputa.

8.5.6.1. A Proposta de Pregos Detalhada devere ser apresentada no original. Os demais documentos podereo
ser apresentados em original, por qualquer processo de c6pia reprografica, autenticada por tabeliâo de notas,
Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, mediante apresentageo do original ou publicageo em Orgäo da
imprensa oficial.

8.5.6.2. As certid6es obtidas via Internet estarâo sujeitas a verificageo de sua validade e autenticidade pelo
Pregoeiro. A verificageo pelo Tribunal nos sites oficiais de Orgäos e entidades emissores de certidOes constitui
meio legal de prove.

8.5.7. A Proposta de Pregos Detalhada (modelo constante no ANEXO II deste Edital) devere ser datilografada
ou impressa por qualquer processo eletrOnico, sem alternatives, emendas, rasuras, borthes, acrescimos ou
entrelinhas, escrita em portugués, redigida corn clareza, corn todas as folhas rubricadas, exceto a Ultima, que
deve ser datada e assinada pelo representante legal da empresa (se Procurador, acompanhada da respective
procurageo), e dela devem constar:

as informagOes exigidas nos subitens 8.1.7 e 8.1.8 deste Edital, devendo informar o valor uniterio e o valor
total de cada item do (s) lote (s), bem como seu valor total, devidamente atualizados apOs o encerramento dos
lances;

raze° social da proponente, enderego, CNPJ, nUrnero da conta corrente, agenda e respectivo banco e, se
possuir, nOmero do telefone e do aparelho de fac-simile (fax) e enderego eletrOnico (e-mail); e

c) declarageo de que nos pregos cotados esteo inclusas todas as despesas, tais como fretes, seguros, taxas,
impostos, encargos sociais e trabalhistas e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

8.5.8. A licitante fica ciente de que, seja durante o prazo de validade da Ata de Registro de Pregos, seja
durante toda a execucao da eventual contratacao, deverão ser mantidas, em compatibilidade corn as
obrigageres assumidas, todas as condigOes de habilitageo (INSS, FGTS, Tributos Estaduais e outras
solicitadas) e qualificageo exigidas na licitageo, de acordo corn o art. 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93.

8.5.9. Sob pena de inabilitageo, todos os documentos deverâo ser apresentados da seguinte forma:
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se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;

se a licitante for a filial, todos os documentos deveräo estar em nome da mesma, exceto aqueles que pela
prOpria natureza ou em razao da centralizacäo de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz; e

c) se a licitante for a matriz, mas a fornecedora do objeto deste Edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for a
filial, os documentos deverâo ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente.

8.5.10. A documentageo exigida devera ter validade no minimo ate a data prevista para a fase de disputa
da sessio ptiblica. Se o prazo de validade das CertidOes nao estiver expresso, sera considerado o prazo de 90
(noventa) dias consecutivos, excluindo-se nesta contagem o dia da emissao/expedicao (o primeiro dia na
contagem do prazo de validade e o seguinte a sua emissao).

8.5.11. Se a proposta nao for aceitevel ou se a licitante nao atender as exigencias habilitatOrias, o
Pregoeiro examinari a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao, ate a
apuragio de uma proposta que atenda a este Edital, quando então poderd negociar diretamente corn a
proponente para que seja obtido prego meihor.

8.5.12. Se a documentacâo exigida para habilitacao nao estiver completa e correta, ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, ou se a empresa estiver em suspensäo temporaria de participacao em
licitacao e impedimento de contratar corn a Administracão, ou se for identificada como inidOnea para licitar ou
contratar corn a Administracao PUblica, tal empresa sera inabilitada, sem prejuizo das sancOes legais cabiveis.

8.5.13. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, a licitante sera declarada vencedora.

8.6. Do recurso

8.6.1. Declarada a licitante vencedora, qualquer licitante, classificada ou desciassificada, poderd contestar
o resultado deste Pregao. Para tanto, nas 24 (vinte e quatro) horas posteriores ao ato de declaracäo da
vencedora, a licitante devera manifestar em campo prOprio do sistema, motivadamente, sua intencao de
recorrer, quando the sera concedido prazo de 3 (tits) dias para apresentacäo formal (por escrito) das razOes de
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazOes em
igual prazo, que comecara a contar do term ino do prazo da recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

8.6.2. 0 recurso sera dirigido ao Excelentissimo Desembargador Presidente deste Tribunal e devera ser entregue
na sala da Comissao Permanente de Licitacao (CPL/TJRO), situada na Rua Josê Camacho n. 585, Sala 201, 2°
andar, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP 76801-330.

8.6.3. Facultativamente, a licitante podera encaminhar o memorial e contrarrazOes de recurso pelo fax (0xx69)
3217-1372 ou pelo e-mail cpl@tjro.jus.br , devendo o original ser encaminhado dentro do prazo de que trata o
subitem 8.6.1 deste Edital.

8.6.4. 0 acolhimento de recurso importara a invalidacäo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.6.5. A falta de manifestacâo motivada da intengão de interpor recurso, em campo prOprio do sistema
eletrOnico, nas 24 (vinte e quatro) horas posteriores ao ato de declaracäo da vencedora, importara na
decadencia desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto desta licitacao a licitante declarada
vencedora. Nâo sera concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatOrios.

8.6.6. Findo o prazo do subitem 8.6.1 deste Edital, impugnado ou nao o recurso, o Pregoeiro o apreciara, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, quando opinara pela manutencao ou reforma do ato recorrido, encaminhando-o,
devidamente informado, ao Excelentissimo Desembargador Presidente deste Tribunal, devendo esta autoridade,
ap6s o recebimento dos autos, proferir a decisâo dentro do prazo de 5 (cinco) dias

8.6.7. 0 recurso tera EFEITO SUSPENSIVO sobre o ato recorrido, observado o disposto no art. 109, § 2° da Lei
n. 8.666/93.

8.6.8. Nenhum prazo de recurso, representacao ou pedido de reconsideracao se inicia ou corre sem que os
Autos do Processo estejam com vista franqueada a interessada.
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8.6.9. Julgado o recurso, a decisão sera publicada no Diario da Justiga EletrOnico do Estado de RondOnia, no
Jornal "0 Estadão do Norte", no site www.tjro.jus.br , bem como afixada no quadro prOprio localizado na Sede
deste Tribunal, na Rua Jose Camacho n. 585, 2° andar, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, e oficiada a (s) impetrante
(s).

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. Da adjudicaggo, homologagdo e assinatura da Ata de Registro de Pregos

9.1.1. Declarada a licitante vencedora, e depois de decorrido o prazo de interposigao de recursos contra o
resultado desta licitagâo e/ou julgado os interpostos, o objeto desta licitagáo sera adjudicado, em despacho nos
autos do respectivo processo, bem como no sistema eletrOnico.

9.1.2. 0 objeto desta licitagäo sera adjudicado pelo Pregoeiro. Quando houver interposigâo de recurso sera
adjudicado pelo Presidente deste Tribunal.

9.1.3. Adjudicado o objeto, o Presidente deste Tribunal decidirà quanto a homologagào, revogagao ou nulidade
deste procedimento licitatOrio.

TJRCyfi,P

Fls.

9.1.4. A autoridade corn petente para a aprovagäo do procedimento somente podera revogar a licitagäo por
razOes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de officio ou por provocagao de terceiros, mediante
ato escrito e devidamente fundamentado.

9.1.5. Homologado o resultado desta licitagao, o Tribunal, respeitada a ordem de classificagâo e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, convocara os interessados para que assinem a Ata de Registro de Pregos,
que, ap6s cumpridos os requisitos de publicidade, tera efeito de compromisso de fornecimento nas condigOes
estabelecidas.

9.1.5.1. 0 prazo para assinatura sera de ate 5 (cinco) dias iiteis, a contar da data de recebimento da
notificag5o. A recusa injustificada da licitante notificada em assinar a Ata de Registro de Pregos nos prazos e
condigOes estabelecidas neste Edital caracterizara o descumprimento total da obrigagäo assumida, sujeitando-a
a perda do direito ao registro de pregos, bem como as penalidades cabiveis, previstas no item 11 deste Edital.

9.1.5.2. Caso seja necessaria a remessa da Ata de Registro de Pregos para localidade fora do Estado de
RondOnia, o prazo de devolugão desta, devidamente assinada, sera de 5 (cinco) dias Oteis, contados do
recebimento.

9.1.6. Na data da assinatura da Ata de Registro de Pregos, o representante da licitante vencedora devera
comprovar:

seu poder para representar a licitante, atraves de documento legal; e

atendimento ao subitem 8.5.8 deste Edital (atualizar todos os documentos apresentados quando da
habilitagão, se vencidos).

9.1.7. Quando a adjudicateria nao cumprir a alinea "b" do subitem anterior ou quando, injustificadamente,
recusar-se a assinar a Ata de Registro de Pregos, o Tribunal podera convocar outra licitante, respeitada a ordem
de classificag5o, para apOs, comprovados os requisitos habilitatOrios e feita a negociagão, assinar a Ata de
Registro de Pregos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagOes legais.

9.2. Dos pregos registrados

9.2.1. A Ata de Registro de Pregos, durante a sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer Orgäo ou entidade
da Administragäo PUblica que nao tenha participado do certame licitatOrio, mediante previa consulta a este
Tribunal, desde que devidamente comprovada a vantagem. Para tanto, os interessados deverâo entrar em
contato corn a Comissao Permanente de Licitagâo (CPL/TJRO) pelo telefone (69) 3217-1372 ou pelo e-mail
cpl@tjro.jus.br.

9.2.1.1. Cabers a Detentora da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigOes nela estabelecidas, optar
pela aceitagáo ou nao do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento nao prejudique as obrigagOes anteriormente assumidas.
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9.2.1.2. As aquisigOes ou contratagOes adicionais a que se refere o subitem 9.2.1 deste Edital nä° poderao
exceder, por Orgâo ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Pregos.

9.2.2. Os pregos registrados e a indicagäo dos respectivos fornecedores sera"o divulgados no Diario da Justiga
EletrOnico do Estado de Rond6nia e ficarâo disponibilizados em meio eletrOnico na pagina do Tribunal durante a
vigéncia da Ata de Registro de Pregos.

9.2.3. As contratagOes decorrentes do registro obedeceräo a ordem de classificagao dos fornecedores
constantes na Ata.

9.3. Do prazo de validade da Ata de Registro de Pregos

9.3.1. Sera de 12 (doze) meses o prazo de validade da Ata de Registro de Pregos, contados da data da sua
publicag5o.

9.4. Do cancelamento do Registro de Pregos da Detentora

9.4.1. A Detentora dos Pregos Registrados tera seu registro cancelado quando:

descumprir as condigOes da Ata de Registro de Pregos;

näo retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo Tribunal, sem
justificativa aceitavel;

nâo aceitar reduzir os pregos registrados, quando este se tornar superior ao praticado no mercado; e

estiverem presentes razOes de interesse pUblico.

9.4.2. 0 cancelamento de registro, nas hipOteses previstas, assegurados o contradit6rio e a am pla defesa, sera
formalizado por despacho do Excelentissimo Desembargador Presidente deste Tribunal.

9.4.3. A Detentora dos Pregos Registrados podera solicitar o cancelamento do seu registro de pregos na
ocorréncia de fato superveniente que venha cornprometer a perfeita execugäo contratual, decorrente de caso
fortuito ou de forga major, devidamente comprovado.

9.5. Da revisdo dos pregos registrados

9.5.1. Os pregos registrados poderâo ser revistos em decorréncia de eventual redugào daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao Tribunal as necessarias
negociagOes corn a Detentora dos Pregos Registrados.

9.5.2. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego praticado no
mercado, o Tribunal devera:

convocar a Detentora dos Pregos Registrados visando a negociagäo para a redugäo de prego e sua
adequagäo ao praticado pelo mercado;

caso seja frustrada a negociag5o, a Detentora dos Pregos Registrados sera liberada do compromisso
assumido; e

c) convocar as demais Detentoras dos Pregos Registrados visando igual oportunidade de negociag5o.

9.5.3. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e a Detentora dos Pregos
Registrados, mediante requerimento devidamente comprovado, näo puder cumprir o compromisso, o Tribunal
podera:

a) liberar a Detentora dos Pregos Registrados do compromisso assumido, sem aplicagäo da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicagão ocorra antes da
Ordem de Fornecimento; e
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b) convocar as demais Detentoras dos Pregos Registrados visando igual oportunidade de negociagao.

9.5.4. Nao havendo éxito nas negociagOes, o Tribunal procedera a revogagao da Ata de Registro de Pregos,
adotando as medidas cabiveis para obtengäo da contratagao mais vantajosa.

9.5.5. 0 requerimento de que trata o subitem 9.5.3 deste Edital devera comprovar a ocorrôncia de fato
imprevisivel ou previsivel, porêm corn consequ8ncias incalculaveis, que tenha onerado excessivamente as
obrigagOes contraidas pela Detentora dos Pregos Registrados.

9.5.5.1. A corn provagâo sera feita por meio de documentos, tail como lista de pregos de fabricantes, notas fiscais
de aquisigão de matérias-primas, de transporte de mercadorias alusivas a apoca da proposta e do momento do
pedido de revisao dos pregos.

9.5.5.2. Junto corn o requerimento, a Detentora dos Pregos Registrados devera apresentar planilhas de custos
comparativas entre a data da formulagao da proposta e do momento do pedido de revisao dos pregos,
evidenciando o quanto o aumento de pregos ocorrido repercute no valor registrado.

9.5.5.3. 0 Tribunal, reconhecendo o desequilibrio econOmico-financeiro, procederà a revisao dos pregos.

9.5.5.4. As alteragOes decorrentes da revisao dos pregos seräo publicadas no Diario da Justiga EletrOnico do
Estado de Rond6nia e ficarâo disponibilizadas em meio eletrOnico na pagina do Tribunal durante a vigéncia da
Ata de Registro de Pregos.

9.5.6. 0 acompanhamento dos pregos nä° desobriga a unidade requisitante de efetivar pesquisa de mercado
previamente a contratagão.

9.5.7. E vedado a Detentora dos Pregos Registrados interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trAmite do processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangiies previstas neste Edital.

9.6. Da convocacao para fornecimento do (s) material (is)

9.6.1. As aquisigOes decorrentes deste registro serao solicitadas pela Divisäo de PatrimOnio (DIPAT/TJRO),
mediante pravia e obrigat6ria pesquisa de pregos, onde se verifique que o prego registrado em ata encontra-se
corn pativel corn o de mercado, obedecendo a legislagäo vigente.

9.6.2. A convocagão para fornecimento do (s) material (is) sera feita atraves da emissäo e encaminhamento da
Ordem de Fornecimento a Detentora dos Pregos Registrados, conforme modelo constante no ANEXO VII deste
Edital.

9.6.2.1. A Ordem de Fornecimento contera:

descrigao e quantidade do (s) material (is); e

valor da contratag5o, conforme a Ata de Registro de Pregos;

9.6.3. Para cada fornecimento sera emitida uma Nota de Empenho para a Detentora da Ata de Registro de
Pregos.

9.7. Da entrega e do recebimento do (s) material (is) e das obrigagdes da Detentora

9.7.1. A entrega do (s) material (is) devera ser efetuada na Divisäo de Patrim6nio (DIPAT/TJRO), no Centro de
Apoio Logistico (CAL/TJRO), corn enderego na Rua da Beira n. 6811, ao lado do 5° Batalhäo de Policia Militar,
Bairro Lagoa, Porto Velho/RO, CEP: 76.812-241.

9.7.1.1. As despesas corn instalagäo do (s) Automatizador (es) de Porta° deslizante ficar5o por conta do Tribunal.

9.7.2. 0 prazo de entrega sera de ate 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir do primeiro dia Otil apOs o
recebimento da Ordem de Fornecimento.

9.7.3. 0 objeto contratado devera ser entregue conforme quantidade e especificagOes pactuadas, observando o
Edital, a Ata de Registro de Pregos, a Proposta da Detentora e a Ordem de Fornecimento, devendo ser
acondicionado adequadamente a fim de permitir completa seguranga durante o transporte.
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9.7.4. 0 recebimento se dara:

Provisoriamente, para efeito de posterior verificacäo da conformidade do objeto corn a especificac5o,
mediante aposigão de carimbo de recebimento provisOrio por servidor da DIPAT no verso da fatura/nota fiscal; e

Definitivamente, apOs constatada a qualidade e quantidade do objeto, mediante aposicäo de carimbo de
recebimento definitivo no verso da fatura/nota fiscal (quando procedido pela DIPAT) ou Termo de Recebimento e
Aceitagâo (quando procedido pela Comissäo de Recebimento de Materiais — CRM).

9.7.5. Se o valor da contratacão for de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o recebimento definitivo sera
procedido pela DIPAT, acima desse valor, pela CRM do Tribunal.

9.7.6. 0 recebimento definitivo devera ocorrer no prazo de ate 5 (cinco) dias irteis contados do recebimento
provisOrio, observadas as condicOes acima referidas.

9.7.7. Na hip6tese de qualquer divergència aos termos pactuados, nao ocorrera o recebimento definitivo, sendo a
Detentora notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias irteis contados do recebimento da Notificacào, proceder
regularizagéo, sem onus para o Tribunal.

9.7.7.1. ApOs a regularizacäo pertinente, e contando-se da data de apresentacäo para apreciacéo do Tribunal,
este tera o prazo de ate 5 (cinco) dias Uteis para verificacão em face dos termos pactuados. Constatada a
conformidade, sera procedido o recebimento definitivo.

9.7.8. A Detentora sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Tribunal ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacäo
ou o acompanhamento pelo Tribunal, conforme art. 70 da Lei n. 8.666/93.

9.8. Da assistancia Monica durante o periodo de garantia

9.8.1. Durante o period° de garantia do (s) material (is) ofertado (s) para atender ao item do Lote 1 do ANEXO I
deste Edital, a assistência tdcnica devera ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante (ou
pelo seu representante neste Pais) no Estado de RONDONIA, mediante manutencão corretiva de acordo corn
os manuais e as normas tecnicas especificas, a fim de manté-lo (s) em perfeitas condicOes de uso, sem qualquer
onus adicional para o Tribunal.

9.8.2. Para efeito desta licitac5o, entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a remover os defeitos
apresentados pelo (s) material (is), compreendendo, nesse caso, a substituicéo de pecas, ajustes, reparos e
correcOes necessarias.

10. DA RESCISAO

10.1. Observadas as demais disposicOes constantes no Capitulo III, Secäo V da Lei n. 8.666/93, a rescisao dar-
se-a conforme a seguir:

podera ser declarada unilateralmente pelo Tribunal, se a Detentora inexecutar obrigacão contratual (total ou
parcialmente), ou se houver a inciancia de algum dos casos previstos no art. 78, I a XII e XVII da Lei n.
8.666/93, conforme disposto no art. 77 c/c art. 79, I da referida Lei; e

Podera ocorrer amigavelmente ou por via judicial, conforme disposto no art. 79, II e III, da referida Lei.

10.1.1. Se a rescisâo for unilateral ou amigavel, devera ser precedida de autorizacäo escrita e fundamentada da
autoridade competente. E, em qualquer caso de rescis5o, constara nos autos a respectiva e formal motivacao,
assegurando-se a ampla defesa e o contradit6rio.

11. DAS PENALIDADES

11.1. Sem prejuizo das penalidades editalicias, contratuais e das demais cominacOes legais, ficara impedida de
licitar e contratar corn a Uni5o, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciada do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), e/ou no Sistema de Cadastro de Fornecedores deste
Tribunal, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, aquela que:
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apOs homologado o resultado da licitagao, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se
a assinar a Ata de Registro de Pregos, sob pena de decair do respectivo direito;

convocada dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Pregos, recusar-se em receber a Ordem de
Fornecimento;

deixar de entregar a documentagao exigida neste Edital;

apresentar documentagao falsa;

ensejar o retardamento da execugâo de seu objeto;

nä° mantiver a proposta;

falhar ou fraudar na execugao do objeto da Ata de Registro de Pregos;

comportar-se de modo inidOneo;

fizer declaragâo falsa; e

cometer fraude fiscal.

11.2. Havendo recusa da Detentora da Ata de Registro de Pregos em receber a Ordem de Fornecimento, sera
aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o respectivo valor total, alêm de recair-Ihe a responsabilidade por
eventuais perdas ou prejuizos causados ao Tribunal.

11.2.1. 0 prazo para recolhimento da multa e/ou do ressarcimento por eventuais perdas ou prejuizos sera de 5
(cinco) dias Oteis, apOs o recebimento da notificagao pela Detentora da Ata de Registro de Pregos.

11.3. 0 atraso injustificado na entrega do (s) material (is) sujeitara a Detentora da Ata de Registro de Pregos
multa diaria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Fornecimento, ate o 20°
(vigósimo) dia consecutivo, contado a partir do 1° (primeiro) dia util apOs o tarmino do prazo para a entrega. A
partir do 21° (vigesimo primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-a o disposto no subitem 11.7 deste Edital.

11.4. A Detentora da Ata de Registro de Pregos, quando nä° puder cumprir os prazos estipulados para a entrega
do (s) material (is), nos casos previstos no art. 57, § 1°, II e V da Lei n. 8.666/93, devera, ate o vencimento do
respectivo prazo, apresentar justificativa por escrito ao Departamento de Patrimeinio, Materiais e Documentagao
(DEPAD/TJRO), no Centro de Apoio Logistico (CAL/TJRO), corn enderego na Rua da Beira n. 6811, ao lado do
5° Batalhão de Policia Militar, Bairro Lagoa, Porto Velho/RO, CEP: 76.812-241, ficando a critario deste Tribunal a
sua aceitagao.

11.5. Vencido o prazo proposto sem a entrega do (s) material (is), o Tribunal oficiara a Detentora da Ata de
Registro de Pregos, comunicando-lhe a data limite para a entrega. A partir da data limite considerar-se-6 recusa,
sendo-Ihe aplicada a sangäo de que trata o subitem 11.7 deste Edital.

11.6. A entrega do (s) material (is) ate a data limite de que trata o subitem anterior nao isenta a Detentora da
Ata de Registro de Pregos da multa prevista no subitem 11.3 deste Edital.

11.7. Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela Detentora da Ata de Registro de Pregos, o
Tribunal podera anular o empenho e/ou aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de
Fornecimento.

11.8. As multas devidas e os prejuizos causados ao Tribunal sera() deduzidos dos valores a serem pagos ou
recolhidos na forma da Lei.

11.9. A Detentora da Ata de Registro de Pregos inadimplente que nao tiver valores a receber deste Tribunal tera
o prazo de 5 (cinco) dias Oteis, apOs o recebimento da notificagao, para recolhimento da multa ou para o
ressarcimento de danos ou prejuizos a ele causados.

11.10. A aplicagão de multas, bem como a anulagao do empenho, nä° impede que o Tribunal aplique a empresa
faltosa as demais sangeies previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93 (adverténcia, suspensäo temporaria ou
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declaragâo de inidoneidade).

11.11. A aplicagäo de multas, bem como a anulagâo do empenho, ou todas as sangOes relacionadas neste Edital
sera° precedidas de processo administrativo, mediante o qual se garantira a ampla defesa e o contraditOrio.

11.12. As multas previstas neste item nä° tem carater indenizatOrio e o seu pagamento nao eximira a Detentora
da Ata de Registro de Pregos da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrageles cometidas.

12. DA IMPUGNACAO A ESTE EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. As impugnagOes aos termos deste Edital poderäo ser interpostas por qualquer pessoa, ate 2 (dois) dias
Oteis antes da data fixada para abertura da sessão publics, dirigidas ao Pregoeiro, por meio do e-mail
cpl@tjro.jus.br , por meio do fax n. (0xx69) 3217-1372 ou entregues na sala da Comissão Permanente de
Licitagäo (CPL/TJRO), situada na Rua Jose Camacho n. 585, Sala 201, 2° andar, Bairro Olaria, Porto Velho/RO,
CEP 76801-330.

12.1.1. Cabers ao Pregoeiro decidir sobre a impugnagäo no prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas.

12.1.2. Acolhida a impugnagâo contra este Edital, sera definida e publicada nova data para realizagäo do
certame.

12.2. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que, tendo-os aceito sem objeg5o, venha,
apOs a abertura das propostas, apontar falhas ou irregularidades ou nâo o fizer no prazo estipulado.

12.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatOrio deveräo ser enviados ao Pregoeiro, ate 3
(très) dias Oteis anteriores a data fixada para abertura da sessäo pUblica, exclusivamente por meio do e-mail
cpl@tjro.jus.br .

TJR0L,P177
Rs.

DO PAGAMENTO

13.1. A Detentora da Ata de Registro de Pregos devera emitir a fatura/nota fiscal em nome do Fundo de
Informatizagâo, Edificagâo e Aperfeigoamento dos Servigos Judiciarios — CNPJ n. 10.466.386/0001-85.
Enderego: Rua Josê Camacho n. 585, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76801-330.

13.2. 0 pagamento dos valores ate R$ 8.000,00 (oito mil reais) sera efetuado no prazo de ate 5 (cinco) dias
Citeis e, acima desse valor, no prazo de ate 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do Recebimento
Definitivo do (s) material (is), desde que a documentagao da Detentora da Ata de Registro de Pregos esteja
regularizada.

13.3. 0 pagamento sera efetuado mediante depOsito bancerio na conta corrente indicada pela Detentora em
sua Proposta de Pregos Detalhada.

13.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Detentora da Ata de Registro de Pregos nä°
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratOrios devidos pelo
Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da fatura/nota fiscal seräo
calculados - mediante apresentagäo de fatura/nota fiscal prOpria - por meio da aplicagäo da seguinte fOrmula:

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1. A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigència da Ata de Registro de
Pregos, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado apOs o têrmino de sua vigència.
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14.2. Para contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-6 o dia do inicio e incluir-se-6 o dia do
vencimento, e considerar-se-äo os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrario.

14.3. A contagem dos prazos somente se inicia e vence em dia de expediente neste Tribunal.

14.4. A simples participacao nesta licitacâo implica em total aceitacao das normas contidas neste Edital.

14.5. As despesas de elaboracâo das propostas para este certame licitatOrio serâo de exclusiva responsabilidade
da licitante, näo conferindo direito a qualquer indenizacao ou ressarcimento.

14.6. A licitante a responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacOes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacao. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informacOes nele contidas implicara a imediata desclassificacäo da proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido a vencedora, implicara no cancelamento do respectivo registro de precos, ou, se for o caso, na
anulacão do empenho ou na rescisäo contratual, sem prejuizo das demais sangOes cabiveis.

14.7. E facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitacao, promover diligéncias corn
vistas a esclarecer ou a complementar a instrucâo do processo.

14.8. As licitantes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deveräo faze-lo, sob pena de
desclassificac5o/inabilitac5o, no prazo determinado pelo Pregoeiro, ao qual se reserva o direito de solicitar o
original de qualquer documento, sem pre que tiver dOvida e julgar necessario.

14.9. 0 Pregoeiro podera subsidiar-se em pareceres emitidos por tacnicos ou especialistas no assunto objeto
desta licitagao.

14.10. As normas que disciplinam este Pregäo seräo sempre interpretadas em favor da ampliacäo da disputa
entre as proponentes, desde que nâo comprometam o interesse da Administracào, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacsào.

14.11. A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteracOes, obedecidas as disposicOes contidas no art. 65 da
Lei n. 8.666/93.

14.12. 0 resultado da licitacäo sera divulgado mediante aviso, o qual sera publicado no Dian° da Justica
EletrOnico do Estado de RondOnia, no Jornal "0 Estadäo do Norte", no site www.tjro.jus.br, bem como afixado no
quadro prOprio localizado na Sede deste Tribunal, na Rua Josê Camacho n. 585, 2° andar, Bairro Olaria, Porto
Velho/RO.

14.13. Qualquer nnodificagâo neste Edital exige divulgacäo pelo mesmo instrumento de publicacäo em que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteracab nao afetar a formulacâo das propostas.

14.14. Os casos omissos sera. ° resolvidos pelo Pregoeiro, que decidira corn base na legislacào em vigor.

14.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir quaisquer questOes oriundas da presente
licitacao.

14.16. Este Edital encontra-se a disposicao dos interessados nos sites www.tjro.jus.br ou www.licitacoes-
e.com.br , bem como na sala da Com issão Permanente de Licitac5o, situada na Rua Jose Camacho n. 585, Sala
201, 2° andar, Bairro Olaria, nesta capital, nos horarios das 7h as 13h e das 16h as 18h, onde podera ser retirado
em meio fisico ou eletremico, sem onus para o Tribunal, corn estes arcando o interessado, tais como fotocOpia,
ou trazendo o disquete, CD-R, ou Pen Drive prOprio.

14.17. 0 Pregoeiro e sua equipe de apoio encontram-sea disposicão para esciarecimento de dtividas ou
informagOes complementares no endereco citado no subitem anterior ou pelo fone (0xx69) 3217-1373, pelo fax
(0xx69) 3217-1372, e ainda pelo e-mail cpl@tjro.jus.br . 0 Pregoeiro nä° se responsabilizara por e-mails que, por
qualquer motivo, nâo forem recebidos por ele em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto deste
Tribunal quanto do emissor.

14.18. Sâo partes integrantes do presente Edital:

a) ANEXO I - Modelo de apresentacao de proposta de precos no sistema eletrOnico;
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ANEXO II - Modelo de apresentacao de proposta de precos detalhada apOs o encerramento dos lances;

ANEXO III - Exigancias para habilitacao;

ANEXO IV - Modelo de Declaracäo de Inexistència de Fato Superveniente Impeditivo da Contratacâo corn a
Administracão PUblica;

ANEXO V - Modelo de Declaragão de Inexistancia de Empregados Menores;

ANEXO VI - Modelo de Declaracäo de enquadramento na condicao de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte;

ANEXO VII - Modelo de Ordem de Fornecimento a Detentora dos Precos Registrados;

ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Precos; e

ANEXO IX - Termo de Referéncia.
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AN EXO I

MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS NO SISTEMA ELETRONICO
PROCESSO n. 0027055-53.2010.8.22.1111 - PREGAO ELETRONICO n. 033/2010

No campo OBSERVACOES ADICIONAIS do sistema eletrOnico "LICITACOES", em atendimento ao subitem
8.1.7.1 deste Edital, deverâo ser inseridos:

1 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:   ) dias consecutivos.    

0 prazo de validade da proposta comercial nä° podera ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
data marcada para abertura das propostas. Em caso de omissâo quanto a validade da proposta comercial, sera
considerado o prazo minimo exigido. 0 recurso tern efeito suspensivo sobre o ato recorrido, observado o
disposto no art. 109, § 2° da Lei n. 8.666/93.

2 - PRAZO DE ENTREGA UNICO: 	 ( 	 ) dias consecutivos.

0 prazo de entrega devera ser Onico para o (s) material (is) ofertado (s), o qual nä° podera ser superior a 30
(trinta) dias consecutivos, näo se admitindo a entrega em parcelas. A contagem do prazo iniciara a partir do
primeiro dia util ap6s o recebimento da Ordem de Fornecimento, conforme disposto nos subitens 14.2 e 14.3
deste Edital. Em caso de omissão da licitante considerar-se-6 o prazo maxim° exigido.

3 - MARCA DO (S) MATERIAL (IS) OFERTADO (S):

Indicagâo de apenas UMA MARCA para CADA ITEM do lote, bem como outros dados pertinentes (modelo,
referê ncia, etc). Em caso de omissao a licitante sera desclassificada no Iota

No campo VALOR TOTAL DO LOTE do sistema eletrOnico "LICITACOES" em atendimento ao subitem 8.1.7.2
deste Edital, devera ser inserido:

1 - VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ( ). (ver quadro abaixo)   

0 valor total devera ser em moeda nacional, corn apenas DUAS CASAS decimais. E vedada a cotagäo de
quantidade inferior a demandada nesta licitag5o.

Ao encaminhar sua proposta pelo sistema, a licitante devera considerar as informapies constantes do
quadro abaixo:

Lote Item Especificagdo Quant./
Unid.

Prazo
Minimo de
Garantia

Valor de
Referencia

do Item
(R$)

Valor
Unithrio
do Item

(R$)

Valor Total
do Item

(R$)

1 1.1

Automatizador	 para	 portal:,	 deslizante,
capacidade de carga de 2000 kg, potäncia de 1
HP, freio eletreinico e sistema anti-esmagamento,
Base de fixagäo em aluminio fundido, Sistema de
Destravamento	 manual	 atraves	 de	 chave,
Voltagem 220V, cremalheira, 02 (dois) Imäs fim
de curso, 02 (dois) controles remotos. Manual de
instrucäo em portugues, Garantia minima de 12
(doze) meses dada pelo fabricante e Assistencia
têcnica autorizada em RondOnia.

0'	 4	 UN 12 (doze)
meses

1.856,67

Valor Total do Lote-R$ (valor que deverà ser informado no campo "VALOR TOTAL DO LOTE"):

OBSERVACOES:

A licitante devera indicar os precos corn apenas duas casas decimals, obedecendo ao crit6rio de
arredondamento previsto no subitem 8.1.12 deste Edital.

0 (s) material (is) ofertado (s) deve (m) apresentar prazo minimo de garantia de acordo corn este
Anexo, a contar da data do seu recebimento definitivo pelo Tribunal.
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3 - OBRIGATORIAMENTE, sem qualquer onus para este Tribunal, durante o periodo de garantia, o (s)
material (s) ofertado (s) para atender ao item do Lote 1 do ANEXO I deste Edital, deve (m) possuir
empresa devidamente autorizada pelo fabricante (ou pelo seu representante neste Pais) a prestar
services de assist6ncia t6cnica no Estado de RONDONIA. A criterio do Pregoeiro poder6 ser exigida a
comprovac5o de autorizacao pelo fabricante (ou pelo seu representante neste Pais), devendo a licitante
apresentar esta comprovacâo no prazo màximo de 5 (cinco) dias consecutivos contados da notificac5o.

A documentagão exigida dever6 ter validade no minimo ate a data prevista para a fase de disputa da
sessão p6blica de acordo com o subitem 8.5.10 deste Edital.

0 Diario da Justica EletrOnico do Estado de RondOnia esta disponivel para consulta, sem Onus, por
meio do site www.tjro.jus.br .
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AN EXO II

MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PREPOS DETALHADA
APOS 0 ENCERRAMENTO DOS LANCES

PREGAO ELETRONICO n. 033/2010 , realizado no dia	 / /2010, as 	 horas. Processo n. 0027055-
53.2010.8.22.1111.

Razäo Social:
Ntimero do CNPJ:
Enderego completo com CEP:
Fone/Fax/Celular:
Outros (correio eletremico, caixa postal, etc.):
Banco/Nome e n. da AgOncia/Conta Corrente:

OBJETO: Registro de precos, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento de Automatizadores
de Portao deslizante, visando atender a Divisao de Patrim6nio (DIPAT/TJR0), nos termos do Pregao em
epigrafe.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 	
contados da data marcada para abertura das propostas. 

) dias consecutivos, 

PRAZO DE ENTREGA UNICO: 	
util ap6s o recebimento da Ordem de Fornecimento. 

) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia 

Lote Item Especificagdo Quant./
Unid.

Prazo de
Garantia

Valor Unitário
do Item (R$)

Valor Total do
Item -R$

1 1.1

Automatizador	 para	 portdo	 deslizante,
capacidade de carga de 2000 kg, poténcia de 1
HP,	 freio	 eletrOnico	 e	 sistema	 anti-
esmagamento, Base de fixagäo em aluminio
fundido, Sistema de Destravamento manual
atraves de chave, Voltagem 220V, cremalheira,
02 (dois) Imäs fim de curso, 02 (dois) controles
remotos. Manual de instrugäo em portuguds,
Garantia minima de 12 (doze) meses dada pelo
fabricante e Assistäncia tecnica autorizada em
RondOnia. Marca:	 .

40 UN

Valor Total do Lote-R$ (Preencher em algarismos e por extenso)

Declaro que nos precos cotados estdo inclusas todas as despesas, tais como fretes, seguros, taxas,
impostos, encargos socials e trabalhistas e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado,
exceto instalacdo.

Atenciosamente,

Local e Data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
RG:
CPF:
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ANEXO III

EXIGENCIAS PARA HABILITACAO

Para as empresas CADASTRADAS no SICAF ou no Cadastro de Fornecedores deste Tribunal, encaminhar
os documentos mencionados no subitem 8.5.2 deste Edital, conforme cada caso.

Para as empresas NAO cadastradas no SICAF e NAO cadastradas no Cadastro de Fornecedores deste
Tribunal, encaminhar os seguintes documentos, de forma ordenada e encadernados ou fixos em pasta pr6pria
(n5o devendo ser entregues soltos) conforme relacäo a seguir, preferencialmente paginados (Exemplo: 1/5,
2/5,..., 5/5) em todas as folhas, a fim de permitir maior rapidez durante a conferència e exame correspondente:

Registro na Junta Comercial, em caso de empresa individual, corn demonstragäo atualizada dos objetos
sociais, demonstrando ramo de atividade compativel com o objeto licitado;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
connerciais, corn a demonstrac5o do ramo de atividade compativel corn o objeto licitado, bem como a Ultima
alteracão contratual se houver, e, no caso de sociedade por acOes, acornpanhados de documentos de eleic5o de
seus administradores. NA° sera aceita a Certid5o Sinnplificada da Junta Comercial para substituir o contrato
social;

Inscric5o do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acorn panhada de prova de diretoria em exercicio;

Decreto de autorizac5o, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento neste Pais, e
ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo Org5o competente, quando a atividade assim o
exigir;

Prova de inscric5o no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Prova de inscric5o no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel corn o objeto contratual;

CertidOes negativas (ou positivas com efeito de negativa), expedidas pela Receita Federal e pela Fazenda
PUblica Estadual do domicilio ou sede da licitante;

Prova de regularidade relativa ao FGTS e INSS, demonstrando situa°5° regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por Lei; e

i) Declarac5o de Inexistència de Ennpregados Menores, conforme modelo constante no ANEXO V deste Edital.

3. A licitante interessada em usufruir dos beneficios estabelecidos na Lei Complementar n. 123/2006 (Estatuto da
Micro e Pequena Empresa), alèm da documentacäo exigida nas alineas do item 2 deste Anexo, deve
apresentar document° expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o
caso, para comprovar o seu enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, de
acordo corn os arts. 3° e 73, inciso IV da Lei Complementar n. 123/06 e art. 8° da Instruc5o Normativa n. 103
de 30 de abril de 2007 do Departamento Nacional de Registro do Comercio — DNRC, ou declarac5o preenchida
pelo representante legal da licitante, sob as penas da Lei, conforme modelo constante no ANEXO VI deste Edital.

3.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empres6ria, a sociedade
simples e o empresârio a que se refere o art. 966 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso,
desde que:

no caso das microempresas, o empres6rio, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, aufira, ern cada ano-
calendârio, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); e

no caso das empresas de pequeno porte, o ennpres6rio, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, aufira, ern
cada ano-calendkio, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a
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R$ 2.400.000,00 (dois milhOes e quatrocentos mil reais).

3.1.1. Considera-se receita bruta, para fins do disposto nas alineas "a" e "b" do subitem anterior, o produto da
venda de bens e servicos nas operacOes de conta pr6pria, o preco dos servicos prestados e o resultado nas
operacOes em conta alheia, neo incluidas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

3.1.2. No caso de inicio de atividade no pr6prio ano-calenderio, o limite a que se referem as al ineas "a" e "b" do
subitem 3.1 deste Anexo sere proporcional ao nOmero de meses em que a microempresa ou a empresa de
pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as fracOes de meses.

3.1.3. Nä° se inclui no regime diferenciado e favorecido para nenhum efeito legal, as microempresas ou
empresas de pequeno porte enquadradas no disposto do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n. 123/2006.

3.2. A licitante enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), por ocasiäo da
participacao nesta licitaceo, devera apresentar toda a documentaceo exigida para efeito de comprovaceo de
regularidade fiscal (prova de inscricão no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ; prova de inscricao no
cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel corn o objeto contratual; certidOes negatives ou positives corn efeito de
negative, expedidas pela Receita Federal e pela Fazenda PUblica Estadual do domicilio ou sede da licitante; e
prova de regularidade relative ao FGTS e INSS, demonstrando situacão regular no cum primento dos encargos
sociais instituidos por Lei) mesmo que esta apresente alguma restriceo.

3.2.1. Havendo alguma restricao na comprovaceo da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de
pequeno porte ter se° prazo de ate 2 (dois) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que for
declarada vencedora desta licitaceo, prorrogevel por igual period°, a criterio da Administraceo PUblica, para a
regularizacäo da documentacao, pagamento ou parcelamento do debit°, e emissäo de eventuais certidOes
negatives ou positives corn efeito de certideo negative.

3.2.2. A não-regularizagão da documentagao quanto a regularidade fiscal, no prazo previsto no subitem
anterior, implicara na decadOncia do direito a ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS da
microempresa ou empresa de pequeno porte, sem prejuizo das sangOes previstas neste Edital e na
legislagao, sendo facultado a Administragão convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacäo, para assinar a Ata de Registro de Precos, ou ainda revogar esta licitacão.
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AN EXO IV

MODELO DE DECLARA00 DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA CONTRATACAO COM A ADMINISTFtACAO POBLICA

Ao
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA
Rua Jose Camacho n. 585, Sala 201, 2° andar
Bairro Olaria
Porto Velho - RondOnia

Ref.: PREGAO ELETRONICO n. 033/2010 - PROCESSO n. 0027055-53.2010.8.22.1111.

A empresa (nome da empresa 	 ), CNPJ
n. 	 , sediada (enderego completo 	 ) declara, sob as
penalidades cabiveis, a inexistencia de fato superveniente impeditivo da contratagâo corn a Administragao
PUblica, ate a presente data, nos termos do § 2° do art. 32 da Lei n. 8.666/93.

Local e Data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
RG:
CPF:
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AN EXO V

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

Ao
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA
Rua Josê Camacho n. 585, Sala 201, 2° andar
Bairro Olaria
Porto Velho - RondOnia

Ref.: PREGAO ELETRONICO n. 033/2010 - PROCESSO n. 0027055-53.2010.8.22.1111.

A empresa (nome da empresa 	 ), CNPJ
n. 	 , sediada (endereco corn pleto 	 ) declara, sob as
penas da rescisao contratual, para os devidos fins requeridos no inciso XXXII', do art. 7° da Constituicao Federal,
consoante o que se estabeleceu no art. 1° da Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao tem em seu
quadro de empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como nä°
emprega menores de 16 anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local e Data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
RG:
CPF:
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AN EXO VI

MODELO DE DECLAFtACAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDO() DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA
Rua Josê Camacho n. 585, Sala 201, 2° andar
Bairro Olaria
Porto Velho - RondOnia

Ref.: PREGAO ELETRONICO n. 033/2010 - PROCESSO n. 0027055-53.2010.8.22.1111.

A empresa (nome da empresa	 ), CNPJ
n. 	 , sediada (enderego cornpleto 	 ) declara,
sob as penas da lei, que	 cumpre os requisitos legais para a qualificagao como 	
(MICROEMPRESA-ME ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP), nas condigOes do Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar n. 123, de 14.12.2006, em
especial quanto ao seu art. 3° (caput, incisos e paràgrafos), estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.

Local e Data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
RG:
CPF:
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AN EXO VII

MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO A DETENTORA DOS PRECOS REGISTRADOS

ORDEM DE FORNECIMENTO N. /	

Referencia:

Contratante:

Detentora:
CNPJ:
Enderego:

Ata de Registro de Pregos proveniente do Pregeo EletrOnico n. 033/2010 — CPL/TJRO
Processo Administrativo n. 0027055-53.2010.8.22.1111.

Tribunal de Justice do Estado de RondOnia      

A Detentora fica notificada de que devere fornecer o objeto constante na Ata de Registro de
Pregos em referencia, nos prazos e condigOes a seguir:

LOTS ITEM ESPECIFICACAO QUANTJ
UNID.

PRECO
UNITARIO

REGISTRADO

PRECO
TOTAL

REGISTRADO
(R$) (R$)

1 1.1

Automatizador	 para	 portao	 deslizante,
capacidade	 de	 carga	 de	 2000	 kg.
Marca:	 ,	 conforme	 especificagOes
contidas na proposta de pregos juntada aos autos.

VALOR TOTAL DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO (R$)

Local de entrega: Diviseo de PatrimOnio (DIPAT/TJRO), no Centro de Apoio Logistic° (CAL/TJRO), com
enderego na Rua da Beira n. 6811, ao lado do 5° Batalhão de Policia Militar/RO, Bairro Lagoa, Porto Velho/RO,
CEP: 76812-241.

Prazo de entrega &bp:
recebimento da Ordem de Fornecimento.

) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia Otil ap6s o

Dados para faturamento: Emitir a fatura/nota fiscal em nome do Fundo de Informatizageo, Edificageo e
Aperfeigoamento dos Servigos Judicierios - CNPJ n. 10.466.386/0001-85. Enderego: Rua Jose Camacho n. 585,
Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76801-330.

Recurso Orgamenterio:	 Funcional Programatica: 	
Elemento de Despesa: 	
Nota de empenho: 	

A presente ordem de fornecimento formalize contrato entre o Tribunal e a Detentora, a qual se
submete aos termos do Edital e da Ata de Registro de Pregos, bem como a legislageo neles indicada.
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Expedida em: 	 /	 /	

Dir. Div. PatrimOnio
DIPAT/TJRO

Ciente

Dir. Depto. Pat. Mat. e Documentacâo
DEPAD/TJRO

Recebido em 	 / 	 /

Nome por extenso do recebedor
(Favor preencher este campo e retornar via fax n. ...)
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ANEXO VIII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
REF.: EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 033/2010 — CPL/TJRO

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA (TJRO), denominado Tribunal, CNPJ n.
04.293.700/0001-72, corn sede na Rua Jose Camacho n. 585, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, representado neste
ato por seu Presidente, Desembargador 	 , RG n. 	 , CPF n. 	
corn recursos do FUJU - FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS
SERVICOS JUDICIARIOS (CNPJ n. 10.466.386/0001-85) e, de outro lado a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s),
denominada(s) Detentora(s), firmam esta Ata de Registro de Pregos, conforme decisäo exarada no Processo
Administrativo n. 0027055-53.2010.8.22.1111, sob a regencia das Leis Federais n. 8.666/93, n. 10.520/02 e Lei
Complementar n. 123/06, do Decreto Estadual n. 10.898/04 e das ResolugOes do TJRO n. 006/2003-PR e n.
027/2004-PR, e suas respectivas alteragOes, visando o REGISTRO DE PRECOS do (s) lote (s) a seguir, nos
termos do referido Edital e seus Anexos, conforme as cleusulas e condigOes a seguir:

TJIROAT

Fls. 

DO OBJETO — CLAUSULA PRIMEIRA

1.1.E o registro de pregos para eventual fornecimento de Automatizadores de Portäo deslizante, visando atender
a Divisäo de PatrimOnio (DIPAT/TJRO), em consonancia corn o Anexo I do referido Edital e conforme
classificagâo a seguir:

Primeira Classificada
Empresa:	 I CNPJ:
Enderego:
E-mail: Fone: Fax:
Representante: RG: CPF:

LOTE ITEM ESPECIFICACAO QUANT./
UNID.

PRECO
UNITARIO

(R$)

MECO
TOTAL

(R$)

1 1.1
Automatizador para portao deslizante, capacidade de
carga de 2000 kg. Marca:	 , conforme 40 UNespecificagOes contidas na proposta de pregos juntada
aos autos.

Valor Total do Lote (R$):

Segunda Classificada 
Empresa:
Valor Total do Lote (R$):

Terceira Classificada 
Empresa:
Valor Total do Lote (R$):

1.2. 0 referido Edital e seus Anexos, e a (s) proposta (s) de pregos da (s) Detentora (s) fazem parte integrante da
presente Ata.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES — CLAUSULA SEGUNDA

2.1. OBRIGACOES DO TRIBUNAL:

2.1.1. Prestar as informagOes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.

2.1.2. Empenhar os recursos necessârios, garantindo o pagamento, e cum prir corn as disposigOes editalicias e
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da presente Ata.

2.2. OBRIGACOES DA DETENTORA:

2.2.1. Garantir a qualidade dos itens fornecidos, respondendo, na forma da lei, por quaisquer danos decorrentes
da ma execugäo do contrato.

2.2.2. Seja durante o prazo de validade desta Ata, seja durante toda a execugão da eventual contratagao,
deverao ser mantidas, em compatibilidade corn as obrigagOes por ela assumidas, todas as condigOes de
habilitagâo (INSS, FGTS, Tributos Estaduais e outras solicitadas) e qualificagâo exigidas na licitag5o, de acordo
corn o art. 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93.

2.2.3. A Detentora sere responsevel pelos danos causados diretamente ao Tribunal ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugâo do contrato, nä° excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagâo
ou o acompanhamento pelo Tribunal, conforme art. 70 da Lei n. 8.666/93.

2.2.4. A Detentora nao podere subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Ata.

DA VALIDADE DESTA ATA — CLAUSULA TERCEIRA

3.1. Sere de 12 (doze) meses o prazo de validade desta Ata, contados da data da sua publicagao.

DA CONVOCACAO PARA FORNECIMENTO — CLAUSULA QUARTA

4.1. As aquisigOes decorrentes deste registro serao solicitadas pela Divisao de PatrimOnio (DIPAT/TJRO),
mediante previa e obrigatOria pesquisa de pregos, onde se verifique que o prego registrado em ata encontra-se
compativel corn o de mercado, obedecendo a legislagao vigente.

4.2. A convocagao para fornecimento do (s) material (is) sere feita atraves da emissão e encanninhamento da
Ordem de Fornecimento a Detentora dos Pregos Registrados, conforme modelo constante no ANEXO VII do
referido Edital.

4.2.1. A Ordem de Fornecimento contere:

descrigao e quantidade do (s) material (is); e

valor da contratacao, conforme esta Ata de Registro de Pregos.

4.3. Para cada fornecimento sere emitido uma Nota de Empenho para a Detentora desta Ata de Registro de
Pregos.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO (S) MATERIAL (IS) — CLAUSULA QUINTA

5.1. A entrega do (s) material (is) devere ser efetuada na Divisäo de PatrimOnio (DIPAT/TJRO), no Centro de
Apoio Logistico (CAL/TJRO), corn enderego na Rua da Beira n. 6811, ao lado do 5° Batalhäo de Policia Militar,
Bairro Lagoa, Porto Velho/RO, CEP: 76.812-241.

5.1.1. As despesas corn instalagâo do (s) Automatizador (es) de Porta() deslizante ficarâo por conta do Tribunal.

5.2. 0 prazo de entrega sere de ate 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir do primeiro dia Crtil apOs o
recebimento da Ordem de Fornecimento.

5.3. 0 objeto contratado devere ser entregue conforme quantidade e especificagOes pactuadas, observando o
Edital, a Ata de Registro de Pregos, a Proposta da Detentora e a Ordem de Fornecimento, devendo ser
acondicionado adequadamente a fim de permitir complete seguranga durante o transporte.

5.4. 0 recebimento se dare:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificagao da conformidade do objeto corn a especificag5o,
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mediante aposigao de carimbo de recebimento provisOrio por servidor da DIPAT no verso da fatura/nota fiscal; e

b) Definitivamente, apOs constatada a qualidade e quantidade do objeto, mediante aposigao de carimbo de
recebimento definitivo no verso da fatura/nota fiscal (quando procedido pela DIPAT) ou Termo de Recebimento e
Aceitagäo (quando procedido pela Comissao de Recebimento de Materials — CRM).

5.5. Se o valor da contratagäo for de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o recebimento definitivo sera procedido
pela DIPAT, acima desse valor, pela CRM do Tribunal.

5.6. 0 recebimento definitivo devera ocorrer no prazo de ate 5 (cinco) dias Oteis contados do recebimento
provisOrio, observadas as condigOes acima referidas.

5.7. Na hipOtese de qualquer divergéncia aos termos pactuados, nä° ocorrera o recebimento definitivo, sendo a
Detentora notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias Citeis contados do recebimento da Notificag5o, proceder
regularizag5o, sem onus para o Tribunal.

5.7.1. Ap6s a regularizagao pertinente, e contando-se da data de apresentagao para apreciagâo do Tribunal, este
tera o prazo de ate 5 (cinco) dias Oteis para verificagäo em face dos termos pactuados. Constatada a
conformidade, sera procedido o recebimento definitivo.

DOS PRECOS REGISTRADOS — CLAUSULA SEXTA

6.1. A existäncia de pregos registrados nä° obriga este Tribunal a firmar as contratagOes que deles poderâo
advir, facultando-se a realizagâo de licitagão especifica para a aquisigão pretendida, sendo assegurada ao
beneficiario do registro a preferancia de fornecimento em igualdade de condigOes.

6.2. Durante sua vigencia, a presente Ata podera ser utilizada por qualquer Orgâo ou entidade da Administragão
PUblica que nao tenha participado do certame licitatOrio, mediante previa consulta a este Tribunal, desde que
devidamente corn provada a vantagem. Para tanto, os interessados deverao entrar em contato corn a Cornissao
Permanente de Licitagao (CPL/TJ RO) pelo telefone (69) 3217-1372 ou pelo e-mail cpl@tjro.jus.br .

6.3. Cabers a Detentora, observadas as condigOes estabelecidas nesta Ata, optar pela aceitagäo ou nä° do
fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados nesta Ata, desde que este fornecimento nao
prejudique as obrigagOes anteriormente assumidas.

6.4. As aquisigOes ou contratagOes adicionais a que se refere o subitem 6.2 nä° poderao exceder, por Orgâo ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata.

6.5. As contratagOes decorrentes da presente Ata obedecerao a ordem de classificagão contida em sua Clausula
Primeira.

6.6. Esta Ata podera sofrer alteragOes, obedecidas as disposigOes contidas no art. 65 da Lei n. 8.666/93.

6.7. A Detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigència desta Ata, ainda que o
fornecimento decorrente tenha que ser efetuado ap6s o termino de sua vigència.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS DA DETENTORA — CLAUSULA SETIMA

7.1. A Detentora tera seu registro cancelado quando:

descumprir as condigOes desta Ata;

nä° retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo Tribunal, sem
justificativa aceitavel;

nä° aceitar reduzir os pregos registrados, quando este se tornar superior ao praticado no mercado; e

estiverem presentes razOes de interesse pUblico.
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7.2. 0 cancelamento do registro, nas hipOteses previstas, assegurados o contraditOrio e a ampla defesa, sera
formalizado por despacho do Excelentissimo Desembargador Presidente do Tribunal.

7.3. A Detentora podera solicitar o cancelamento do seu registro de pregos na ocorrdncia de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execugäo contratual, decorrente de caso fortuito ou de forga major,
devidamente comprovado.

DA REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS — CLAUSULA OITAVA

8.1. Os pregos registrados poderão ser revistos em decorréncia de eventual redugäo daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao Tribunal as necessarias
negociagOes corn a respectiva Detentora.

8.2. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego praticado no
mercado, o Tribunal devera:

convocar a respectiva Detentora visando a negociagao para a redugão de prego e sua adequagâo ao praticado
pelo mercado;

caso seja frustrada a negociag5o, a Detentora sera liberada do corn prom isso assumido; e

c) convocar as demais Detentoras visando igual oportunidade de negociagao.

8.3. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e a respectiva Detentora, mediante
requerimento devidamente comprovado, nä° puder cum prir o compromisso, o Tribunal podera:

libera-la do connpromisso assumido, sem aplicagao de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, desde que a comunicagao ocorra antes da Ordem de Fornecimento; e

convocar as demais Detentoras visando igual oportunidade de negociagao.

8.4. Nao havendo kit° nas negociagOes, o Tribunal procedera a revogagao desta Ata, adotando as medidas
cabiveis para obtengão da contratacao mais vantajosa.

8.5. 0 requerimento de que trata o subitem 8.3 devera comprovar a ocorréncia de fato imprevisivel ou previsivel,
poram corn consequancias incalculaveis, que tenha onerado excessivamente as obrigagOes contrafdas pela
Detentora.

8.5.1. A comprovagao sera feita por meio de documentos, tais como lista de pregos de fabricantes, notas fiscais
de aquisigão de materias primas, de transporte de mercadorias alusivas a apoca da proposta e do momento do
pedido de revisao dos pregos.

8.5.2. Junto corn o requerimento, a Detentora devera apresentar planilhas de custos corn parativas entre a data
da formulagâo da proposta e do momenta do pedido de revisao dos pregos, evidenciando o quanto o aumento de
pregos ocorrido repercute no valor registrado.

8.5.3. 0 Tribunal, reconhecendo o desequilibrio econOrn ico-financeiro, procedera a revisao dos pregos.

8.5.4. As alteragOes decorrentes da revisao dos pregos sera° publicadas no Diana da Justiga EletrOnico do
Estado de RondOnia e ficarao disponibilizadas em meio eletrOnico na pagina do Tribunal durante a vigència desta
Ata.

8.5.5. 0 acompanhamento dos pregos nä° desobriga a unidade requisitante de efetivar pesquisa de mercado
previamente a contratagao.

8.5.6. E vedado a Detentora interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de
revisao de precos, estando, neste caso, sujeita as sanciies previstas nesta Ata e/ou no referido Edital.

DA RESCISAO — CLAUSULA NONA
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9.1. Observadas as demais disposicOes constantes no Capitulo III, Secäo V da Lei n. 8.666/93, a rescisdo dar-
se-a conforme item 10 do referido Edital.

DO PAGAMENTO — CLAUSULA DEZ

10.1. A Detentora desta Ata devera emitir a fatura/nota fiscal em nome do Fundo de Informatizac5o, Edificacão e
Aperfeicoamento dos Servicos Judiciarios — CNPJ n. 10.466.386/0001-85. Endereco: Rua Jose Camacho n. 585,
Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76801-330.

10.2. 0 pagamento dos valores ate R$ 8.000,00 (oito mil reais) sera efetuado no prazo de ate 5 (cinco) dias
Liteis e, acima desse valor, no prazo de ate 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do Recebimento
Definitivo do (s) material (is), desde que a documentag5o da Detentora desta Ata esteja regularizada.

10.3. 0 pagamento sera efetuado mediante depOsito bancario na conta corrente indicada pela Detentora em
sua Proposta de Precos Detalhada.

10.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Detentora desta Ata nä° tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratOrios devidos pelo Tribunal, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da fatura/nota fiscal serâo calculados - mediante
apresentacão de fatura/nota fiscal pr6pria - por meio da aplicacâo da seguinte fOrmula:

EM=IxNxVP, onde:
EM = Encargos moratOrios;
N = NOmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP .= Valor da parcela em atraso.
I = Indice de compensa 	 financeira = 0,00016438, assim apurado:

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

DAS PENALIDADES — CLAUSULA ONZE

11.1. Sem prejuizo das penalidades editalicias, contratuais e das demais cominacOes legais, ficara impedida de
licitar e contratar com a Uni5o, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciada do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), e/ou do Sistema de Cadastro de Fornecedores deste
Tribunal, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, a Detentora que:

Convocada dentro do prazo de validade desta Ata, recusar-se em receber a Ordem de Fornecimento;

Ensejar o retardamento da execucâo do objeto desta Ata;

Näo mantiver a proposta;

Falhar ou fraudar na execucâo desta Ata;

Comportar-se de modo inidOneo; e

Cometer fraude fiscal.

11.2. A Detentora fica ciente de que:

11.2.1. No caso de recusa em receber a Ordem de Fornecimento sera aplicada em seu desfavor a multa de 10%
(dez por cento) sobre o respectivo valor total, alem de recair-Ihe a responsabilidade por eventuais perdas ou
prejuizos causados ao Tribunal.

11.2.1.1. 0 prazo para recolhimento da multa e/ou do ressarcimento por eventuais perdas ou prejuizos sera de 5
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(cinco) dias uteis, ap6s o recebimento da notificacão.

11.2.2. 0 caso de atraso injustificado na entrega do (s) material (is) sujeitara a Detentora desta Ata a multa
dial-la de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Fornecimento, ate o 20°
(vigesimo) dia consecutivo, contado a partir do 1° (primeiro) dia util apOs o term ino do prazo para a entrega. A
partir do 21° (vigesimo primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-6 o disposto no subitem 11.2.6 desta Ata.

11.2.3. Quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega do (s) material (is), nos casos previstos
no art. 57, § 1°, II e V da Lei n. 8.666/93, devera, ate o vencimento do respectivo prazo, apresentar justificativa
por escrito ao Departamento de PatrimOnio, Materiais e Documentacao (DEPAD/TJRO), no Centro de Apoio
Logistic° (CAL/TJRO), corn enderego na Rua da Beira n. 6811, ao lado do 5° Batalhäo de Policia Militar, Bairro
Lagoa, Porto Velho/RO, CEP: 76.812-241, ficando a criteria deste Tribunal a sua aceitacao.

11.2.4. Vencido o prazo proposto sem a entrega do (s) material (is), o Tribunal oficiara a Detentora desta Ata,
comunicando-lhe a data limite para a entrega. A partir da data limite considerar-se-a recusa, sendo-Ihe aplicada
a sancao de que trata o subitem 11.2.6 desta Ata.

11.2.5. A entrega do (s) material (is) ate a data limite de que trata o subitem anterior nä° isenta a Detentora
desta Ata de Registro de Precos da multa prevista no subitem 11.2.2 desta Ata.

11.2.6. Caso ela descumpra o compromisso, total ou parcialmente, o Tribunal podera anular o empenho e/ou
aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.

11.2.7. As multas devidas e os prejuizos causados ao Tribunal sera° deduzidos dos valores a serem pagos ou
recolhidos na forma da lei.

11.2.8. Quando inadimplente e nao tendo valores a receber do Tribunal, tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, apOs
o recebimento da notificagao, para recolhimento da multa ou para o ressarcimento de danos ou prejuizos a ele
causados.

11.2.9. A aplicagao de multas, bem coma a anulacäo do empenho, nä° impede que o Tribunal aplique a empresa
faltosa as demais sancOes previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93 (advertencia, suspensao temporaria ou
declaracâo de inidoneidade).

11.2.10. As multas previstas nesta Clausula nä° tem carater indenizatOrio e o seu pagamento nä° lhe eximirà da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infracOes cometidas.

11.3. A aplicacao de multas, bem coma a anulacäo do empenho, ou todas as sancOes relacionadas nesta Ata ou
no referido Edital sera° precedidas de processo administrativo, mediante o qual se garantirà a ampla defesa e o
contraditOrio.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS — CLAUSULA DOZE

12.1. A despesa decorrente de eventual contratacao sera coberta por recursos especificos consignados no
orcamento do Poder Judiciario do Estado de RondOnia, Projeto Estratógico: Gestâo do Orcamento, Projeto
Operacional: Manuteng'ao do PJRO - DEPAD, Unidade Orcamentaria n. 03.011 - Fundo de Informatizacao,
Edificacao e Aperfeicoamento dos Servicos Judiciarios - FUJU, Funcional Programatica n. 02.122.1279.1168 -
Aperfeicoar os Servicos Judiciais, Elemento de Despesa n. 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente,
Subitem 30 — Maquinas e Equipamentos Energaticos.

12.2. Se a eventual contratagao ocorrer no exercicio subsequente, a despesa correra por conta do respectivo
Orcamento.

DAS DISPOSICOES GERAIS — CLAUSULA TREZE

13.1. Todas as alteracOes que se fizerem necessarias sera° registradas por intermedio de lavratura de termo
aditivo a presente Ata de Registro de Precos.

13.2. Os casos omissos sera° resolvidos pelas partes em comum acordo, por meio de termo aditivo, em
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conformidade corn a Lei n. 8.666/93.

13.3. 0 extrato da presente Ata, bem como do contrato ou outro instrumento habil, sera publicado no Diario da
Justica EletrOnico do Estado de RondOnia.

DO FORO — CLAUSULA QUATORZE

14.1. Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, a competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO,
excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO,	 de	 de 2010.
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Prazo de Total deClassificagao Valor de
Lote Especificac-ao Minima Und Garantla Orcamentárla Ref. Unitarlo Valor do

Minima (Subitem) (R$) Lote (R$)
Automatizador para portio deslizante,
capacidade de carga de 2000 kg, potencia de 1
HP, freio eletrenico e sistema anti-esmagamento,
Base de fixageo em aluminio fundido, Sistema
de Destravamento manual atraves de chave,
Voltagem 220V, cremalheira, 02 (dois) Imes fim
de curso, 02 (dois) controles remotos. Manual de
instruceo em portugues, Garantia minima de 12
(doze) meses dada pelo fabricante e Assistencia
tecnica autorizada em Rondonia.

40 UN 12 (doze)
meses

44.90.52.30 —
Maquinas e

Equipamentos
Energeticos

1.856,67 74.266,80      

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, MATERIALS E DOCUMENTA9A0
i.

OBJETO

1.1. Registro de Precos, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento de Automatizador de

Portäo Deslizante.

JUSTIFICATIVA

2.1. A justificativa deste registro a atender as necessidades de reposicâo de bens permanentes,

substituindo os bens utilizados por motivos de quebra e desgaste natural existentes nas comarcas da capital

e do interior deste Poder Judicial-I° de RondOnia ou alocacao em unidades que ainda não possuam este tipo

de equipamento.

3. ESPECIFICACOES E QUANTIDADES

3.1. 0 fornecimento devera ser efetuado de acordo com as especificacOes e quantitativo abaixo:

DO VALOR ESTIMADO

4.1. 0 valor estimado para eventual aquisicao dos referidos materiais sera de R$ 74.266,80 (Setenta e

quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos).

DA CONVOCACAO PARA FORNECIMENTO DO (S) MATERIAL (IS)

5.1. A convocacäo para fornecimento do(s) material (is) sera feita atravas da emissao e encaminhamento da

Ordem de Fornecimento a Detentora dos Precos Registrados.
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, MATERIALS E DOCUMENTACAO

6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO (S) MATERIAL (IS)

6.1. A entrega do (s) material (is) devere ser efetuada na Divisao de Patrim6nio (DIPAT/TJRO), no Centro

de Apoio Logistic° (CAL/TJRO), corn enderego na Rua da Beira n. 6811, ao lado do 5° BataIhào de Policia

Militar, Bairro Lagoa, Porto Velho/RO, CEP: 76.812-241.

6.2. As despesas corn instalagão do (s) Automatizador (es) de Porta° deslizante ficaräo por conta do

Tribunal.

6.3. 0 prazo de entrega sere de ate 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir do primeiro dia util apOs

o recebimento da Ordem de Fornecimento.

6.4. 0 objeto contratado devere ser entregue conforme quantidade e especificagOes pactuadas, observando

o Edital, a Ata de Registro de Pregos, a Proposta da Detentora e a Ordem de Fornecimento, devendo

tambem ser acondicionado adequadamente a fim de permitir complete seguranga durante o transporte.

6.5. 0 recebimento do (s) material (is) se dare:

Provisoriamente, para efeito de posterior verificageo da conform idade do objeto corn a especificageo,

mediante aposigeo de carimbo de recebimento provisOrio por servidor da DIPAT no verso da fatura/nota

fiscal; e

Definitivamente, apes constatada a qualidade e quantidade do objeto, mediante aposigao de carimbo de

recebimento definitivo no verso da fatura/nota fiscal (quando procedido pela DIPAT) ou Termo de

Recebimento e Aceitageo (quando procedido pela Corn isseo de Recebimento de Materials — CRM).

6.6. Se o valor da contratageo for de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o recebimento definitivo sera

procedido pela DIPAT, acima desse valor, pela CRM do Tribunal.

6.7. 0 recebimento definitivo devere ocorrer no prazo de ate 5 (cinco) dias Oteis contados do recebimento

provisOrio, observadas as condigOes acima referidas.

6.8. Na hipOtese de qualquer divergencia aos termos pactuados, neo ocorrere o recebimento definitivo,

sendo a Detentora notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias Crteis contados do recebimento da Notificageo,

proceder a regularizag5o, sem onus para o Tribunal.
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, MATERIALS E DOCUMENTACAO
ODE

6.8.1. ApOs a regularizacäo pertinente, e contando-se da data de apresentaceo para apreciaceo do Tribunal,

este tere o prazo de ate 5 (cinco) dias Oteis para verificaceo em face dos termos pactuados. Constatada a

conformidade, sere procedido o recebimento definitivo.

DA ASSISTENCIA TECNICA

7.1. Durante o periodo de garantia do (s) material (is) ofertado (s) para atender a este Termo de Referencia,

a assisténcia tecnica devere ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante (ou pelo

seu representante neste Pais) no Estado de RONDONIA, mediante manutencao corretiva de acordo corn

os manuais e as normas tecnicas especificas, a fim de manté-lo (s) em perfeitas condicOes de uso, sem

qualquer onus adicional para o Tribunal.

7.2. Para efeito deste Termo, entende-se por manutengäo corretiva aquela destinada a remover os

defeitos apresentados pelo (s) material (is), compreendendo, nesse caso, a substituiceo de pecas, ajustes,

reparos e corregOes necesserias.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1. A despesa decorrente de eventual contrataceo sere coberta por recursos especificos consignados no

orcamento do Poder Judicierio do Estado de RondOnia, Projeto Estrategico: Gesteo do Orcamento, Projeto

Operacional: Manutenceo do PJRO - DEPAD, Unidade Orcamenteria 03.011 - Fundo de Informatizacao,

Edificaceo e Aperfeicoamento dos Servicos Judicierios — FUJU, Funcional Programetica: 02.122.1279.1168

- Aperfeicoar os Servicos Judiciais, Elemento de Despesa n. 44.90.52 — Equipamentos e Material

Permanente, Subitem 30 — Mequinas e Equipamentos Energeticos.

DAS OBRIGACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA

9.1. Prestar as informacOes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados.

9.2. Empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento, e cumprir corn as disposicOes editalicias

e da Ata de Registro de Precos.

DAS OBRIGACOES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA
,E1A A

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, MATERIALS E DOCUMENTACAO

10.1. A Detentora sere responsavel pelos danos causados diretamente ao Tribunal ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugeo do contrato, neo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagäo ou o acompanhamento pelo Tribunal, conforme art. 70 da Lei n. 8.666/93.

10.2. Seja durante o prazo de validade da Ata, seja durante toda a execugeo da eventual contratageo,

deverâo ser mantidas, em compatibilidade corn as obrigagOes por ela assumidas, todas as condigOes de

habilitageo (INSS, FGTS, Tributos Estaduais e outras solicitadas) e qualificagäo exigidas na licitageo, de

acordo corn o art. 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93.

10.3. A Detentora nâo podere subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da Ata de Registro de Pregos.

DAS PENALIDADES

11.1. Havendo recusa da Detentora da Ata de Registro de Pregos em receber a Ordem de Fornecimento,

sere aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o respectivo valor total, alem de recair-Ihe a

responsabilidade por eventuais perdas ou prejuizos causados ao Tribunal.

11.2. 0 atraso injustificado na entrega do(s) material (is) sujeitare a Detentora da Ata de Registro de

Pregos a multa dieria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de

Fornecimento, ate o 20° (vigesimo) dia consecutivo, contado a partir do 1° (primeiro) dia Otil apOs o termino

do prazo para entrega. A partir do 21° (vigesimo primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-a o disposto no

subitem 11.3 deste Termo de Referencia.

11.3. Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela Detentora da Ata de Registro de Pregos, o

Tribunal podere anular o empenho e/ou aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem

de Fornecimento.

DO PAGAMENTO

12.1. A Detentora da Ata de Registro de Pregos devere emitir a fatura/nota fiscal em nome do Fundo de

Informatizageo, Edificageo e Aperfeigoamento dos Servigos Judicierios - CNPJ n. 10.466.386/0001-85.

Enderego: Rua Jose Camacho n°. 585, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76801-330.
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, MATERIALS E DOCUMENTACAO

12.2. 0 pagamento dos valores ate R$ 8.000,00 (oito mil reais) sere efetuado no prazo de ate 5 (cinco)

dias titeis e, acima desse valor, no prazo de ate 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do

Recebimento Definitivo do (s) material (is), desde que a documentacão da Detentora da Ata de Registro de

Precos esteja regularizada.

Porto Velho-RO, 11 de maio de 2010.

Al	 andro eite Silveira

Diretor da Divisão de Patrimemio

em Exercicio
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(LSC)

Fis
Process°	 : 0311/0518/2010	 Protocolo: 27055-53.2010
lnteressado : CPL

,Assunto	 : Aquisicao •de automatizadores de portäo deslizante.

- Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento licitatOrto pare o registro de precos, pelo prazo
de 12 (doze) meses, visando eventual fornecimento de automatizadoreS' de portdo
desfizante, objetivando atender a Divisão de PatrimOrtio-DIPAT/T,IRO.

,	 .
Os'autos foram remetidos a Consultoria-Jurldica pare anâlise e aprovacâo

do Edital do Pregao EletrOnico n. 033/2040 — CPJ.../TJR0 de fis. 34/67. ApOs analise
acurada, aquela CONJUR exArou o Parecr de n. 605/2010-CONJUR, , acostado aos
autos as fis, 70/72, por mein do qual asseverou que G edital 'a seus anexos estdo em
consonAnda corn as Leis federais n. 8.666/93 e 10.520/02, opinando pelo prosseguimento
do feito..

Outrossim, ressaltou que a análise ora realizada restringiu-se aos
procedlinentos previos a ditputa, peto que alertod , que as dernais fases deverâo seguir
respeitando as Leis n. 8.666/93 e 10.520/02, Resolu9Oes Adrninistrativas n. 006/2003-PR
e 027/2004-PR, e, em esPecial, os principibs'constithcionais que norteiam o prodedimento
licitatOrio, evitanclo corn isso nulidades futuras.

•

Ante o exposto, considerando o Parecer da ConsultOria ` Juridica, s'ubmeto
os p. autos a apreciacâo de. Vossa Exceléncia, opinando pela aprovacâo do edital em
analise.

Bruno r.a
SecretArio Ad Min

em tubstituicão



ProossO	 0311/0518/2010	 Peotoctilo: 27055-53.2019
Interessado	 CPL	 ,-
Assunto	 :Aquisicäo de automatizadores de portäo deslizpte.

Vistos, etce

1 - liomologo' o PareCer da Consultoria Juridica sob n. 605/2010-
CONJUR, acostado as fls. 70/72; e aprovo oldital de Licitacao nainodalidade F'regào
EletrOnico n. 033/2010 — CPL,/TJRO de fls, 34/67.

2- Desipe-se'dia a bora Para o	 da Sessäo de Disputa de Precos.

3 - Publique-se o edital resuniido, na forma do art. 4 0, 1, II, III e V, da Lei
10.520/2002; pall conhecimento dos possiveis interessados.

ApOs, aguarde-se a data designada.

PortO Velho-R02 07 / 06 / 2010.

Des. Cãssio °dolt) Sbarzi. Guedes
Presidente do TJRO

A CPL,

Para dar cumprimento a decisao da
Presidência.

Porto Velho,	 07 / 06 / 2010

4000:44,
.100-400Brun

Secretirio A
em substituicâo

IVO
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