
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

A:rA DE REGISTRO DE PREÇOS NQ 19/2020 (COVID-19)

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Rehoria de Gestão e Governança-PR-6, com
sede na Rua Aloísio Teixeira, 278, Prédio 5, Prédio das Pró-Reitorias, Parque Tecnológico, Cidade Universitária,
Rio de Janeiro, Rj - CEP 21941-850, inscrita no CNP]/MF sob o n9 33.663.683/0001-16. neste ato representado
pelo Sr. André Esteves da Salva, Pró-Reitor de Gestão e Governança, nomeado pela Portaria ng 4.897, publicada
no Diário Oficial da União, Seção 2, de 12 de junho de 2017, portador da matrícula funcional ng 0363797.
considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÕNICA, para registro de
preços, n9 l0/2020, publicado no Diário Oficial de 19/06/2020, processo administrativo ng 23079.004960/2020-
92, RESOLVE reglstrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no termo de referência. sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei ne 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e suas alterações, na Lei Rg 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto ng 7.892, de 23 de janeiro de 2013. e em conformidade com as disposições
a seguir

1.0BJET0

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de insumos diversos, para
fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coro-
navírus, causador da CC)VID19, especificado no item 37 do Termo de Referência, anexo l do edital de Pregão ng
l0/2020, que é parte integrante desta Ata. assim como a proposta registrada, independentemente de transcri-
ção

2. PREÇOS. EspEciFicAçõES E QUAN'm'Aíivos

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertados na(s) proposta(s) são as
que seguem

3. CADAS'lBO DE RESERVA

3.1. Não houve adesão ao cadastro de reserva

4.ÓRGÃOGERENCIADOR

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

5. ADESÃO À AfA DE REGISTRO DE PREÇOS

Fornecedor:
PHARMTECH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR L TDA - CNPj: 25.]. 65.389/000].-56

Rua Reverendo Otavio Luiz Vieira. 840 - Centro - !taguaí/RJ CEP: 23.815-150
[el: (21) 2687-4954 - Cei: {21} 99631- 7056 - E-mail: comercia]©ipharmtech.com.br

Representante Lega!:
)lego LuzRosa Alvarenga deSouza

jcPr: ]-1-2. 123.247- 73 RG 2i.125.õõ3-z OeTKAN-Kj)

Item Descrição/Especificação
Fabricante/m

arca/
modelo

Unidade
de medida Quantidade Preço

unitário
Valor
total

37

OCULOS PROTEÇAO ACRICILICO PROTEÇAO LA-
TERAL FRONTAL. LENTE INCOLOR. PROTEÇAO

CONTRA POEIRA. RESÍDUOS NO AR. COM HASTE
DOBRAVEL E FLEXÍVEL

FERREIRA
MOLD unidade 7470 R$ 2,39 R$ 17.853,30



5.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licltatório, mediante anuência do órgão gerencia-
dor, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas. no que couber, as condições e as regras es-
tabelecidas na Lei ng 8.666, de 1993, e no Decreto n9 7.892, de 2013.

5.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subirem anterior. salvo para adesões feitas
por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos
órgãos e pelas entidades que nãa participaram do registro de preços. que demonstre o ganho de eficiên-
cia, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro
de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério da Economia.

5.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabeleci-
das. optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder. por órgão ou enti-
dade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatória e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
Item registrado na ata de reglstro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente-
mente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

5.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditó-
rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas pró-
prias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

5.6. Após a autorização do órgão gerenclador. o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada
em até noventa dias. observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

5.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo
para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata. desde que solicitada pelo órgão
não participante

6.VALIDADEDAATA

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
22/06/2020 a 22/06/2021, não podendo ser prorrogada.

compreendendo o período de

6.2. A Ata de Registro de Preços será automaticamente cancelada caso advenha a causa de cessação
de vigência da Lei ne 13.979/20 prevista no seu art. 8Q

7.REVISÃOECANCELAMENTO

7.1. 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 regístrados nesta Ata.

7.2. 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(s)fornecedor(es).

7.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será iiberado do compro
misso assumido, sem aplicação de penalidade

7.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso. o órgão gerenciador poderá:

7.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem apllcaçãa da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

7.8. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação

7.g. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de reais
tro de preços, adorando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.10. O registro do fornecedor será cancelado quando

7.11. Descumprir as condições da ata de registro de preços



7.12. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

7.13. Não aceitar reduzir o seu preço registrado
praticados no mercado; ou

na hipótese deste se tornar superior àqueles

7.14. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo
alcançando o órgão gerencíador e órgão(s) participante(s)

7.15. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.16. 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:

7.17. Por razão de interesse público; ou

7.18. A pedido do fornecedor

8.PENALIDADES

8.1
tal.

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edl

8.2. As sanções do item acima também se aplicam a eventuais integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustifícadamente, nos termos do art. 49, $1e do Decreto ne l0.024/19.

8.3. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5g, incisa X, do Decreto ng 7.892/2013), exceto nas hipóteses em
que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respec
uivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6Q. Parágrafo único, do Decreto ne 7.892/2013).

8.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20
do Decreto ng 7.892/2013. dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro
do fornecedor

9.CONDtÇÕESGERAiS

9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obriga
ções da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se de
finados no Termo de Referência/Prometo Básico

9.2. É vedado efetuar alterações nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços
trata o art. 4g-l da Lei ng 13.979/20, nos termos do art. 12, $1g do Decreto ng 7.892/13.

inclusive as de que

9.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de
Preços, nos termos do art. 11, $4e, do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata fol lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

depois de

Rio dejaneiro, 22 dejunho de 2020. Phamdech Digribuidora de liedicimeiRos

e lbtedal HospRür llíM.

HkiãlmglE i:.«.
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Diego Luz Rosa Aivarenga de Souza
CPF: 112.123.247- 73 - RG 21.125.663-1


