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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 06/2020 
 

(COVID-19) 
 
 

AUNIVERSIDADE FEDRAL DO RIO DE JANEIRO, com sede na Rua Aloísio Teixeira nº 278, Prédio 5, Prédio 
das Pró-Reitorias, Parque Tecnológico, Cidade Universitária, Rio de Janeiro-RJ – CEP 21941-850, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 33.663.683/0001-16, neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, 
Pró-Reitor de Gestão e Governança, nomeado pela Portaria nº 4.897, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, de 12 de junho de 2017, considerando o julgamento da Dispensa de Licitação, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº 96/2020, processo administrativo nº 23079.210801/2020-25, RESOLVE 
registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA nas quantidades cotadas, atendendo as 
condições previstas no Termo de Referência, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e suas alterações, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a 
seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de 

insumos diversos para enfrentamento do COVID-19, especificados nos itens do Termo de 

Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta registrada, 

independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objetoe as demais condições ofertadas na 

proposta são as que seguem:  

 

Fornecedor:  
RS COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS – CNPJ: 31.352.507/0001-38 
Rua do Acre nº 20 - Centro -RJ – CEP: 20.081-000 - Tel.: (21) 3744-8757 

e-mail: rscomercio.materiais@hotmail.com 
 

Representante legal: 
José de Ribamar Fernandes 

(CPF: 245.001.947-20 - RG: 048004204 – DIC/RJ) 

ITEM 
DO 
TR 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

MARCA 
FABRICANTE 

MODELO 
QTDD 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

13 

Fita adesiva, material: 
plástico, tipo: monoface, 

largura: 48 mm, 
comprimento: 100m, cor: 

incolor, aplicação: multiuso 
 

Und Fitas Flax 500 R$ 5,90 R$ 2.950,00 

TOTAL GERAL DA EMPRESA R$ 2.950,00 

 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR 

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UASG 153115). 

3.2. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta Dispensa. 
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.9 06/2020

(COVlD-19)

AUNIVERSIDADE FEDRAL DO RIO DE JANEIRO, com sede na Rua Aloisio Teixeira n9 278, Prédio 5, Prédio
das Pro—Reitorias, Parque Tecnologico, Cidade Universitaria, Rio de Janeiro—RJ — CEP 21941-850, inscrita
no CNPJ/MF sob o n9 33.663.683/0001-16, neste ato representado pelo Sr. ANDRE ESTEVES DA SILVA,
Pro—Reitor de Gestao e Governanga, nomeado pela Portaria n9 4.897, publicada no Diario Oficial da
Uniao, Segao 2, de 12 de junho de 2017, considerando o julgamento da Dispensa de Licitagao, para
REGISTRO DE PRECOS n9 96/2020, processo administrativo n9 23079.210801/2020-25, RESOLVE
registrar 05 pregos da empresa indicada e qualificada nesta ATA nas quantidades cotadas, atendendo as
condigfies previstas no Termo de Referéncia, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n9
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e suas alteragées, na Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragées, no Decreto n9 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposigées a
segUIr:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para eventual aquisigao de
insumos diversos para enfrentamento do COVlD—19, especificados nos itens do Termo de
Referéncia, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta registrada,
independentemente de transcrigao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACbES E QUANTITATIVOS

2.1. O prego registrado, as especificagées do objetoe as demais condigées ofertadas na
proposta $50 as que seguem:

Fornecedor:
RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS — CNPJ: 31.352.507/0001-38
Rua do Acre n9 20 - Centro -RJ — CEP: 20.081-000 - Tel.: (21) 3744-8757

e-mail: rscomercio.materiais@hotmail.com

Representante legal:
José de Ribamar Fernandes

(CPF: 245.001.947-20 - RG: 048004204 — DIC/RJ)

ILEg/I DESCRICAO/ UnéADE FAIEAIQEAQTE QTDD VALOR VALOR
TR ESPECIFICACAO MEDIDA MODELO UNITARIO TOTAL

Fita adesiva, material:
plastico, tipo: monoface,

13 larguraI 48 mm, Und Fitas Flax 500 Rs 5,90 Rs 2.95000
comprimento: 100m, cor:

incolor, aplicagao: multiuso

TOTAL GERAL DA EMPRESA R$ 2.950,00

3. éRGAO(S) GERENCIADOR

3.1. O orgao gerenciador sera a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UASG 153115).

3.2. Nao seré admitida a adesao a ata de registro de pregos decorrente desta Dispensa.
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4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de máximo de 6 meses, a partir 

de18/08/2020, não podendo ultrapassar, no caso de prorrogações, o prazo total de 12 meses. 

4.1.1.  A Ata de Registro de Preços será automaticamente cancelada caso advenha a causa de 

cessação de vigência da Lei nº 13.979/20 prevista no seu art. 8º. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao fornecedor. 

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

 

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador. 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Pregos seré de méximo de 6 meses, a partir
de18/08/2020, n50 podendo ultrapassar, no caso de prorrogagoes, o prazo total de 12 meses.

4.1.1. A Ata de Registro de Pregos seré automaticamente cancelada caso advenha a causa de
cessagéo de vigéncia da Lei n9 13.979/20 prevista no seu art. 89.

5. REVISAO E CANCELAMENTO

5.1. A Administragao realizaré pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos n50
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos registrados
nesta Ata.

5.2. Os pregos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual redugao dos
pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a
Administragéo promover as negociagoes junto ao fornecedor.

5.3. Quando o prego registrado se tornar superior ao prego praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administragéo convocaré o fornecedor para negociar a redugéo dos
pregos aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que nao aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado sera
liberado do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade.

5.5. Quando o prego de mercado se tornar superior aos pregos registrados e o fornecedor
n50 puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador poderé:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicagao da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociagao.

5.6. N50 havendo éxito nas negociagoes, o orgao gerenciador deveré proceder a revogagao
desta ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengao da contratagao mais
vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor sera cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condigoes da ata de registro de pregos;

5.7.2. nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo

estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitével;

5.7.3. nao aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese deste se tornar
superior aqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sangéo administrativa cujo efeito torne—o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcangando o orgao gerenciador.

5.8. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 seré
formalizado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
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5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

5.9.1. por razão de interesse público; ou 

5.9.2. a pedido do fornecedor. 

6. DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Termo de Referência. 

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 

órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 

do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência. 

7.2. É vedado efetuar alterações nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive as de que trata o art. 4º-I da Lei nº 13.979/20, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 

7.892/13. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2020. 

André Esteves da Silva 

Pró-Reitor de Gestão e Governança 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 
 

 
 

RS COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
CNPJ: 31.352.507/0001-38 

Representante legal: 
José de Ribamar Fernandes 

(CPF: 245.001.947-20 - RG: 048004204 – DIC/RJ) 
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5.9. O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.9.1. por razao de interesse pL’Jblico; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagao das penalidades
estabelecidas no Termo de Referéncia.

6.2. E da competéncia do orgao gerenciador a aplicagao das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 59, inciso X, do Decreto n9
7.892/2013), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as contratagoes dos
orgaos participantes, caso no qual cabera ao respectivo orgao participante a aplicagao da
penalidade (art. 69, Paragrafo Unico, do Decreto n9 7.892/2013).

CONDIC6ES GERAIS

7.1. As condigoes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigagoes da Administragao e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condigoes do ajuste, encontram—se definidos no Termo de Referéncia.

7.2. E vedado efetuar alteragoes nos quantitativos fixados nesta ata de registro de pregos,
inclusive as de que trata 0 art. 49-I da Lei n9 13.979/20, nos termos do art. 12, §19 do Decreto n9

7.892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi Iavrada em 03 (trés) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2020.

André Esteves da Silva
Pro-Reitor de Gestao e Governanga

Universidade Federal do Rio de Janeiro
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RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS
CNPJ: 31.352.507/0001-38

Representante legal:
José de Ribamar Fernandes

(CPF: 245.001.947—20 - RG: 048004204 — DIC/RJ)


