
PODERJUDICIÁRIO
JUSTiÇAF::DERALDE12GRAU

SEÇÃOJUD'CIÁRIADOMARANHÃO
FORUMMINISTROCARLOSALBERTOMADEIRA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 03/2018

PROCESSON2 5601-61.201"1.4.01.8007
PREGÃO Nº 02/2018
VALIDADE: 12 (doze) meses.

A União, por intermédio da JUSTiÇA FEI'lFRAL DE PRIMEIRO GRAU.
SEÇÃOJUDICIÁRIA DO MARANHÃO, com registro no CNPJ/IVíFn. 05.424.667/0001.35 e sede na
Avenida Senador Vitorino F,eire, 300, "."einha, São Luis/MA; n%te ato representada pela
Diretora da Secretaria Administrativa, Sr' CÉLIA SILVA FARIA, b,.;si,eira, CPFn' 452.239.803-44,
RG n' 129640419993 SSP/MA, residente e domiciliada nesta C3pital, no uso das atribuições,
doravante designado JUSTiÇA FEDERAL DE PRIMEIRO. GRAU .. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
MARANHÃO, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor a!oaixo elencado vencedor do
Pregão Eletrônico SRP n. 02/2018, sob o regime de contrataç;;:o pelo sistema de registro de
preços para Contratação de empresa especializada para presta',à" de serviços de manutenção
predial para a Subseção Judiciária de Bacabal, conforme discrimi"."ão constante do Termo de
Referência - Anexo I do edital, OBSERVADAS AS DISPOSiÇÕES CONTIDAS NAS LEIS NS.
8.666/93 E 10.520/2002, LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006, DECRETOS NS. 7.892/2013 e
5.450/2005, IN SLTI/MPOG N. 02/2008, Resolução 169/2013 ..C[IIJ, alterada pela 183/2013 •
CNJ, Edital do pregão Eletrônico SRP n. 02/2018 e Processo A: rninistrativo Eletrônico SRP n.
5601-61.2017.4.01.8007/MA.

1. 00(5) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):.A partir desta da!.a, fica(m) registrado(s) nesta
Seção Judiciária, observada a ordem de classificação, os ~reços doIs) fornecedor(es)
registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso' de fornecimento de prestação
de serviços manutenção predial para " Subseção Judici",i,' de Bac~bal, nas condições
estabelecidas no ato convoc.-lt6lio e conforme o seguinte

R$42.404,64TOTAL GERALANUAL

DESCRIÇÃODOS
, I

ITEM SERViÇOS
QUANTIDADE j VAI.OR UNIT.6.RiC VALOR MENSAL MÉDIO I

Cficial de I

I
,

1 manutenção 01 R$ 3.533,72 R$ 3.533,72

Instalação civil .L_... -
TOTAL GERAL IvlENSAL R$ 3.533,72-------
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VALOR GLOBAL:R$ 42.404,64 (Quarenta e dois mil e quatrocentos e quatro reais e

sessenta e quatro centm;os).

1.1- Fornecedor: R.J. GONÇALVESCOMÉRCIO E SERViÇOSCNPJ n' 17.643.237/0001-93, com
sede na Rod. Curuçá Abade, Nº 132, Bairro: União, CEP 668100-020, CURUÇÁ/PA,telefone/fax
(91) 98845-3223, E-mail: rjg-46@hotm~i1.com. representada. pelo Sr. RODOLFO JOSÉ
GONÇALVESANDRADE,brasileiro, residente e domiciliado na T,.vessa São Roque, n'S68, Bairro:
Cruzeiro, CEP:66810-020 em Belém/PA, RGnº 1953115, CPF n' 3,;1.801.812-68.

2. DA EXPECTATIVADO FORr~EClMENTO:O contrato com oIs) fornecedor(es) registrado(s) será
formalizado pela Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Maranhão mediante a
assinatura de termo de cont'3to.

2.1 O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante a assinatura do termo de
contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Pregão Eletrônico SRP n'02/2018.

2.2 OIs) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3. DO CONTROLEDOS PREÇOS REGISTRADOS:A Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção
Judiciária do Maranhão adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e
administração da presente Ata.

4. Os preços registrados e a indicação dos respectivos forneceiJores detentores da Ata serão
divulgados em meio eletrônico nos portais da internet www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.ma.trf1.jus.br.

5. DAREVISÃODOS PREÇOS~EGISTRADOS

5.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou ae fato que eleve o custo dos serviços ou ~ens registrados. Nas
negociações entre esta Justiça Federal e os fornecedores, serão observadas as disposições
contidas na alinea "d" do inciso 11do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Justiça Federal/MA convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

a) Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus prê~:o:; aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido,sem ôp:ic~dio de penalidade.

b) A ordem de c1a£"ficação dos fornecedores que aceit"rem reduzir seus preços aos
valores de mercado observard a classificação original.

5.3 Quando o preço de me, cado tornar-SE superior aos preços ,"egistrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromi,,", a Justiçõ F"deral/MA poderá:

I _ liberar o fornececJor do compromisso assumido, casa ê3 comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos
e comprovantes apresentaoo>; e V

~\

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
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1\_convocar os dem.is fornecedore; para assegurar igL'a' oportunidade de negociação.

5.4 Não havendo êxito nas '-,egociações, a .'ustiça Federal/MA pro:ederá à revogação da ata de
registro de preços, adotando as medid •• cabiveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6. DO CANCELAMENTOD05 PREÇOSREGISTRADOS

6.10 fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:

b) não assinar o ter:no de contrato no prazo estal:21f;cido pela Administração, sem

justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir ~euspreços registrados na hipqtese de se tornarem superiores aos

praticados no mercado;

d ) houver razões de i~teresse público.

6.2 O cancelamento de r,~gistro, nas nipóteses previstas no item. 7.1, assegurados o
contraditório e a ampla def',sa, será formalizado por despacho d8 autoridade competente.

6.3 O cancelamento do regi:;tm de preços pOderá ocorrer por fat.) superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados
e justificados: .

I - por razão de inte:"e.;se público; ou'

1\- a pedido do fornecedor.

7. DAVALIDADEDAATADEfli:GISTRODEPREÇOS:A pre~ente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contado a partir da da:a de sua assinatura.

7.1 Esta Ata tem seu prazo ':li' validade até: 14/02/2019.

7.2 Desde que devidament0 justificada a ~;antagem, a ata de :-egic,tro de preços, durante sua
vigência

j
poderá ser utilizada por qualquer 6rgão ou entidade d;l ~dministraçãopública federal

que não tenha participad9 (;~ certame licit"tório, mediante anuência da Justiça Federal/MA.

7.3 Os órgãos e entidades 'ide não p,rticiparam do registro de pr,'ços, quando desejarem fazer
uso desta ata de registro d0. ,Jreços, devérão consultar a Justiç8 FEderal/MA (órgão gerenciador
da ata) para manifestação sobre a possibilidade de adesáo .. .

7.4 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitaç"" ou não do for necimento decorrente de adesão, desdE
que não prejudique as obrigações presentes e futuras deco"e~tes desta ata, assumidas com
esta Justiça Federal/MA.

7.5 As aquisições ou contr;{:ações adicionais não poderão exC'.oer, ;:>orórgão ou entidade, a
cem por cento dos qua,ltitati'l~s dos itens registrados nesta ata de r2gistro de preços.

V
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7.6 Após a autorização des':a Justiça ,,,,deral/MA, o órgãc nãc ~'drticipante deverá efetivar a
aquisição ou contratação scllcitada em até noventa dias, obse ",do o prazo de vigência desta

ata.

7.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à c(,brança do cumprimento pelo
forne'cedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa
e o contraditório, de even'tuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às SUctS próprias cc ;'ltrataçõesl inform;:.:r,do as ocorrências a esta Justiça

Federal/MA. .

7.8 É facultada aos órgãos (lU entidades ~~nicipais, distritais ou "staduais a adesão a esta Ata
de Registro de Preços.

8. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO~: A p;~sente Ata será divulgada nos
portais da internet www.comprasgovernamentais.gov.b, e www.rna.trf1.jus.br.

9. DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal do
Maranhão} com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acol do com as disposições contidas n;:; presente Ata, assinam este
instrumento a Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção j"d,ciária do Maranhão e o(s)
fornecedor(es) registrado(s). na pessoa dos seus representantes iegais, que vai assinada em 03
(três) vias de igual e teor e forma.

São Lui,.iMA, 1S de fevereiro de 2018.

\
_" ..-J

j ""A:' M""hã,'-, .-.-

Célia Silva Faria
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