PODER JUDICIARIO
FEDERAL
DE PRIMEIRO GRAU DA 5a REGIAO
JUSTI•A
SECAO JUDICIARIA DO CEARJt

ATA DE REGISTRO DE PRE(•OS N 20/2019- JFCE
°

UNIAO, por interm6dio da JUSTI(•A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARA,
doravante denominada ORGAO GERENC1ADOR, coin sede na Pra•a General Murilo Borges, 01,

A

Centro, CEP 60.035-210, na cidade de Fortaleza, inscrita no CNPJ sob n°. 05.424.487/0001-53,
representada neste ato pelo Juiz Federal Diretor do Foro, Doutor Alcides Saldanha Lima, no uso de
suas atribui96es, nos termos do qne disp6em a Lei n°. 8.666/93 e suas altera96es, a Lei n°. 10.520, de
17/07/02, o Decreto n°. 7.892, de 23/01/2013, e suas altera•fes, e o Decreto n°. 3.555/2000, resolve
registrar os pregos e demais condi96es, com suped•neo no art. 24, inciso V, da Lei de Licita•Ses
c/c os termos do Decreto n ° 7.892/2013, Processo Administrativo n". 0005351-40.2018.4.05.7600,
observadas as condi96es consoante as demais clfiusulas que se segmem:

Ficam a seguir registrados os dados da empresa fornecedora:
Empresa: ANTONIO TEIXEIRA ASSUN•AO ME
CNPJ: 10.383.784/0001-38
Enderego: Rua Osvaldo Cruz, n° 9, Centro

Telefone: (88) 3631-1889
Representante: ANTONIO TEIXEIRA ASSUN(•A,O
CPF: 111.399.863-68

RG: 733869

CLAUSULA PRIMEIRA

-

DOS

PRE•OS E QUANTITATIVOS

1.1. Os preqos registrados silo os a seguir relacionados, conibrlne termo de refer&lcia:
¯
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aa mineral sem gfis,
envasilhada em garraf6es
de policarbonato ou

SUBSE(•AO

transparente

JUDICIARIA DE

pela JFCE,
contendo protetor na parte
Endere•o: Rua superior e lacre de
Tenente Jos6 Vicente, seguran•a personalizado
s/n
fabricante, sere
ItapipocaBoa Vista
avarias, aprovado pelo
6rggo de fiscaliza•o e
CE Brasil
CEP: 62.500-000 controle, para entrega
no pr•Sdio da Subse•go
Judicifiria de Itapipoca.
Serra Grande
ITAPIPOCA

-

-

Garraf•
o (Cap.
201)

At• 60

Atd 720

R$ 8,00

R$

5.760,00
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CLzi.USULA SEGUNDA

-

DA VALIDADE DO REGISTRO DOS PRE(•OS

2.1. O registro de preqos ter•i validade de 1 (urn) ano. Dentro da validade da Ata de Registro de Pregos, o

fornecedor registrado poder•i ser convocado para assinar o Termo de Contrato.
2.2.

E vedado efetuar acr•scimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pre•os, inclusive o

acr6scimo de que trata o § 1 ° do art. 65 da Lei n 8.666,_de 1993.
°

2.3. A partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preqos, a FORNECEDORA se obriga a

cumprir, na sua integra, todas as

condi•6es

estabelecidas, ficando sujeita, inclusive, As penalidades

pelo descumprimento de quaisquer de suas cl•tusulas.
2.4. A Administraq•o realizar•i pesquisa de mercado periodicalnente, em hatervalos n•o superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a tim de verificar a vantajosidade dos pre•os registrados nesta Ata.

CLAUSULA

TERCEI1Lk

REGISTRADOS

-

DA

REVISAO E DO CANCELAMENTO DOS PRECOS

3.1. Os pregos registrados poderao ser revistos em decorr&lcia de eventual redu•5o dos pregos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servi•os ou bens registrados, cabendo ao
6rgao gerenciador promover as negociaqSes junto aos fomecedores, observadas as disposi•Ses
contidas na alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n 8.666, de 1993.
°

3.2. Quando o prego registrado tomar-se superior ao pre•o praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgao gerenciador convocar•i os fornecedores para negociarem a redugao dos preqos
aos valores praticados pelo mereado.
3.2.1. Os fornecedores que n,•o aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo

mercado serao liberados do compromisso assumido, sere aplica•ao de penalidade.

3.2.2. A ordem de elassifica•5o dos tbmecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos
valores de mercado observarfi a classifica•o original.

3.3. Quando o pre•o de mercado tornar-se superior aos preqos registrados e o fornecedor n'•o puder
curnprir o compromisso, o 6rgSo gerenciador poder•i:
3.3.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaqao ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sere aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovautes apresentados; e

3.3.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oporttmidade de negociagao.

3.3.3. N•o havendo •xito nas negociag•es, o 6rg•o gerenciador dever•i proceder • revoga95o
da ata de registro de prcgos, adotaudo as medidas cabiveis para obtengao da contratagao mais
vantajosa.
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3.4. O registro do fornecedor serfi cancelado quando:
3.4.1. deseumprir as condi96es da ata de registro de pregos;

n•o retirar a nora de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

3.4.2.

Administrag•o sere justificativa aceit•vel;
,

3.4.3. n•o aceitar reduzir o seu prego registrado, na hip6tese deste se tornar superior i•queles
praticados no mercado; ou

san•ao

prevista nos incisos II/ou IV do
3.4.4. sofrer
1993, ou no art. 7 ° da Lei n° 10.520, de 2002.

caput do art.

87 da Lei

°

11

8.666, de

3.4.50 caneelamento de registros nas hip6teses previstas nos incisos 3.4.1, 3.4.2 3.4.4. serit
formalizado por despacho do 6rgao gerenciador, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

3.5. O cancelamento do registro de pre•os poderfi ocorrer por faro superveniente, decorrente de caso
fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
3.5.1. por razao de interesse pfiblico; ou
3.5.2. a pedido do fornecedor.

CLAUSULA QUARTA

-

DAS ADES()ES

4.1. A ata de registro de pre¢os poderfi ser utilizada por qualquer 6rg•o ou entidade da administraqao
pflblica federal que nho tenha participado do certame licitat0rio, mediante anu6ncia do 6rgao
gerenciador e nos termos do Decreto 7.892/2013;
4.1.1. A consulta para ades•o deverfi ser dirigida h Diretora da Secretaria
°
°
Administrativa, na Secretaria Administrativa, no enderefo Pra•a Murilo Borges, n 01, 6
Andar- Centro, Fortaleza/CE, CEP: 60.035- 210, secad(•.ifce.ius.br, telefone 85 3521.2713,

2712;
4.2. As aquisi•fes ou as contrata•6es adicionais por adesao nao poderao exceder, por 6rg•o ou entidade,
a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocat6rio e registrados na ata de
registro de pre•os para o 6rg•o gerenciador.
4.3. O quantitativo decorrente das adesSes it ata de registro de pre•os nao poderfi exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pre•os para o 6rgfio gerenciador,
independente do nfimero de 6rgaos nao participantes que aderirem.
4.4. Ap6s a autoriza•o do 6rg'•o gerenciador, o 6rg•o n•o participante devergt efetivar a aquisi•o ou
contrataqfio solicitada em at5 noventa dias, observado o prazo de vig•ncia da ata.
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4.5. As demais

7.892/2013.

condi•Ses e requisitos

CLAUSULA QUINTA
5.1. As

-

DAS

para o procedimento de adesao seguem o disposto no Decreto

CONDI(•6ES GERAIS

condi95es de fornecimento, obriga96es das partes, san•6es adrninistrativas e demais disposiqfes

atinentes it execug•o contratual regularn-se pelo disposto no Termo de Refer•ncia.

CL/•USULA SEXTA

-

DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE•OS

6.1. Ap6s aprova9•o do Diretor de Secretaria Administrativa do ORGAO GERENCIADOR, o
gerenciamento deste Instrtunento, nos aspectos operacional e contratual, caber•i a Seg•o de Apoio
Administrativo da respecfiva Subseg•o Judici•iria.
6.2. O endere•o para correspond•ncia eletr6nica apresentado pela fornecedora serfi utilizado
preferencialmente para as comunica•Scs oficiais, tendo a cmpresa o dever de mant•-lo atualizado e
verificfi-lo periodicamente.
6.3. O envio de correspond•ncia eletr6nica tefft validade para efeitos de contagem de prazos para
todos os fans desta ata de registro de pregos.

6.4. A contagem dos prazos se iniciar•t no dia imediatamente subsequente ao do recebimento do e-mail.

Assim, por estarem as partes ajustadas, rubricam e assinam a presente Ata de Registro de Pregos, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente corn duas testemurdaas abaixo nomeadas.

Fortaleza, 22 dejulho de 2019

Alcide•a

Lima

Juiz Federal Diretor do Foro

Antonio Teixeira Assunggo
Representante Legal Fornecedora

Testemunha/g J•/•

Nome:

C•'•'b/• •'/•

Alberto Ces

Diretor S•
Subs•

c-

• #•/•
/-

Jonior

'a Vara Federal
aria do Ceara

/-

°

Testemunha
Nome:
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,

*

