
uNIvERSIvE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2019

ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 23079.028343/2018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1612019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de
Gestão e Governança- PR-G, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa, 485, Parque
Tecnológico, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-907, Prédio das Pró-
Reitorias (antigo prédio GTEC Petrobrás), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.663.683/0001-
16, neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Pró-Reitor de Gestão e
Governança, nomeado pela Portaria n° 4.897, publicada no Diário Oficial da UniãoI Seção 2, de
12 de junho de 2017, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, n° 11/2019I publicado no Diário
Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.° 23079.028343/2018-68, RESOLVE registrar
Os preços da(s) empresa(s) ¡ndicada(s) e qualificada(s) nesta ATAI de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.° 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 parcelada de
Materiais de Expediente, Descartáveis e outros para suprir as necessidades da Universidade
Federal dO Rio de Janeiro e suas diversas Unidades Gestoras, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas em Edital e seus anexos.

2.DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.0 preço registrado, as especificações do Objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
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uNIvERSIvE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2019

ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 23079.028343/2018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1612019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de
Gestão e Governança- PR-G, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa, 485, Parque
Tecnológico, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-907, Prédio das Pró-
Reitorias (antigo prédio GTEC Petrobrás), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.663.683/0001-
16, neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Pró-Reitor de Gestão e
Governança, nomeado pela Portaria n° 4.897, publicada no Diário Oficial da UniãoI Seção 2, de
12 de junho de 2017, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, n° 11/2019I publicado no Diário
Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.° 23079.028343/2018-68, RESOLVE registrar
Os preços da(s) empresa(s) ¡ndicada(s) e qualificada(s) nesta ATAI de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.° 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 parcelada de
Materiais de Expediente, Descartáveis e outros para suprir as necessidades da Universidade
Federal dO Rio de Janeiro e suas diversas Unidades Gestoras, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas em Edital e seus anexos.

2.DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.0 preço registrado, as especificações do Objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO oe PREÇOS N° 1112019

ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

(Processo Administrativo n' 23079.028343I2018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N” 1GIZD19

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. por meio da Pró-Reitoria de
Gestão e Governança- PR-G, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa, 485, Parque
Tecnológico, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-907, Prédio das F'roà
Reitorias (antigo prédio GTEC Petrobras), inscrita no CNPJIMF sob o n" 33.663.683IDOD1-
16, neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Pró-Reitor de Gestão e
Governança, nomeado pela Portaria nii 4.891 pubiicada no Diário Oficiai da União, Seção 2, de
12 de junho de 2017, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na
forma ELETRONICA, para REGISTRO DE PREÇOS, nzü 1112019, publicado no Diario
Oficial de 3110512019, processo administrativo n.” 23079.02834312018-68, RESOLVE registrar
os preços da(s) empresa[s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificaçäo por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitandoxse as partes às normas constantes na Lei n° 6.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposições a seguir:

1.00 OBJETO

1.1.A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição parcelada de
Materiais de Expediente, Descartáveis e outros para suprir as necessidades da Universidade
Federai do Rio de Janeiro e suas diversas Unidades Gestores, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas em Edital e seus anexos.

2.003 PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.0 preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
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MAXIM ouAeTA coMÉRclo LTDA
CNPJ n' 05.075.96210001-23

Endereço: RUA INHANGAPI, 95 - VILA ZELINA
SÃO PAULOISIL CEP: 03141-080

Representante Legal:
Nome: Marla Paula Sampaio RIbeIro Polgrymas

RG n° 175067821: SSP/SP e CPF n' 115.681.348-43
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A mesmo padrão de qualidade).

Caneta hidrográfica, material
plástico, cor carga azul,
aplicação retroprojetor.- (Tlpo Und 48 4367 48 4415 1,10 4.856,50
Pilot, Hélios ou similar com o

Caneta hidrográfica, material
plástico, cor carga preta,
aplicação retroprojetor-(Tipo Und 48 2247 48 2295 1,10 2.524,50
Pilot, Hélios ou similar com o
mesmo padrão de qualidade).
Caneta hidrográfica, material
plástico, cor carga vermelha, p
aplicação retroprojetor- (Tipo Und 48 2120 48 2168 1,10 2.384,80
Pilot, Hélios ou similar com o
mesmo padrão de qualidade).
Cola, composição polivinil
acetato - pva, cor branca,
aplicação escolar, caracteristicas Und 30 3842 383 60 200 120 30 4635 0,54 2.502,90
adicionais: lavável, não tóxica,
validade mínima 18 meses, tip
Pasta arquivo, material cartão
kraft, tipo suspensa, largura 360
mm, altura 235 mm, cor
castanha, caracteristicas
adicionais com acetato. etiqueta
branca, grampo trilho plásti,
gramatura 210 glmz, aplicação
arquivo de documento

Und 600 15855 600 16455 0,77 12.670,35

Saco documento, material
plástico transparente, capacidade
folhas 40, comprimento 320, Und 50 1000 500 50 1550 0,14 217,00
largura 240, número furos sem
furos, espessura 0,12
Grampo trilho encadernador,
material plástico, comprimento
80, tipo lingueta, aplicação
fixação folhas em processos. tipo
espelho garra, caixa com 50
unidades.

CX 40 440 440 4,29 1.887,60
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MAXIM ouAeTA coMÉRclo LTDA
CNPJ n' 05.075.96210001-23

Endereço: RUA INHANGAPI, 95 - VILA ZELINA
SÃO PAULOISIL CEP: 03141-080

Representante Legal:
Nome: Marla Paula Sampaio RIbeIro Polgrymas

RG n° 175067821: SSP/SP e CPF n' 115.681.348-43
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A mesmo padrão de qualidade).

Caneta hidrográfica, material
plástico, cor carga azul,
aplicação retroprojetor.- (Tlpo Und 48 4367 48 4415 1,10 4.856,50
Pilot, Hélios ou similar com o

Caneta hidrográfica, material
plástico, cor carga preta,
aplicação retroprojetor-(Tipo Und 48 2247 48 2295 1,10 2.524,50
Pilot, Hélios ou similar com o
mesmo padrão de qualidade).
Caneta hidrográfica, material
plástico, cor carga vermelha, p
aplicação retroprojetor- (Tipo Und 48 2120 48 2168 1,10 2.384,80
Pilot, Hélios ou similar com o
mesmo padrão de qualidade).
Cola, composição polivinil
acetato - pva, cor branca,
aplicação escolar, caracteristicas Und 30 3842 383 60 200 120 30 4635 0,54 2.502,90
adicionais: lavável, não tóxica,
validade mínima 18 meses, tip
Pasta arquivo, material cartão
kraft, tipo suspensa, largura 360
mm, altura 235 mm, cor
castanha, caracteristicas
adicionais com acetato. etiqueta
branca, grampo trilho plásti,
gramatura 210 glmz, aplicação
arquivo de documento

Und 600 15855 600 16455 0,77 12.670,35

Saco documento, material
plástico transparente, capacidade
folhas 40, comprimento 320, Und 50 1000 500 50 1550 0,14 217,00
largura 240, número furos sem
furos, espessura 0,12
Grampo trilho encadernador,
material plástico, comprimento
80, tipo lingueta, aplicação
fixação folhas em processos. tipo
espelho garra, caixa com 50
unidades.

CX 40 440 440 4,29 1.887,60
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maxila auALr'rm comentem L'rnA
CNPJ n' 85.875.96281001 -23

Endereço: RUA INHAHGAI'I, 85 - VILA ZELIHA
SÃO PAULOJSP- CEF: 83141-080

Representante Legal:
Home: Maria Paula Sampalo Ribelro Pelgrymae

RG nil 1750678211 SSFƒSP e CPF n' 115.581.348-43
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Caneta hidrográfica. material
plástico. cor carga azul.
aplicação retroprojetor.- (Tipo Und 48 438? 48 4415 1.18 4.858.58
Pilot. Helios ou similar com o
mesmo padrao de ouafldade).
Caneta hidrográfica. material
plastico. cor carga preta.
aplicação retroprojetor-(Tipo Und 48 224? 48 2285 1.18 2.524.58
Pilot. Heiios ou similar com o
mesmo padrao de qualidade).
Caneta hidrográfica. material
plástico. cor carga 1lrermelha.
aplicacao retroproietor- (Tipo Und 48 2128 48 2188 1.18 2.384.88
Pilot. Hélios ou similar com o
mesmo padrão de qualidade).
Cola. composição polivinil
acetato - pva. cor branca.
aplicacao escolar. caracteristicas Und 38 3842 388 88 288 128 38 4835 8.54 2.582,88
adicionais: Iavavei. nao tóxica.
validade minima 18 meses. tip
Pasta arquivo. material cartao
krait. tipo suspensa. largura 368
mm. altura 235 mm. cor
castanha. características
adicionais com acetato. etiqueta
branca. grampo trilho plásti.
gramatura 218 gr'rni. aplicação
arquivo de documento

Ul'lü 600 15555 680 16455 8.?? 12.5?D.35

Saco documento. material
plástico transparente. capacidade
folhas 48. comprimento 328. Und 58 1888 588 58 1558 8.14 21188
largura 248. número furos sem
furos. espessura 8.12

IG

Grampo trilho encadernador.
material plástico. comprimento
88. tipo lingueta. aplicação
fixação folhas em processos. tipo
espelho garra. cairia com 58
unidades.

Cri 4G 440 440 4.29 1.887,68
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R5
Valor total da empresa 21043,,65

3.VALIDADE DA ATA

3.1.A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não
podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte período: 13/06/2019 a 13/06/2020.

4.REv|sÃo E cANcELAMENTo

4.1.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.

4.2.05 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).

4.3.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.

4.4.0 fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

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

4.5.1.Iiberar 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

4.5.2.convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

4.6.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.

4.7.0 registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

4.7.3.não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

4.7.4.sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o Órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.8.0 cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será
formalizado por despacho do Órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
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R5
Valor total da empresa 21043,,65

3.VALIDADE DA ATA

3.1.A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não
podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte período: 13/06/2019 a 13/06/2020.

4.REv|sÃo E cANcELAMENTo

4.1.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.

4.2.05 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).

4.3.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.

4.4.0 fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

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

4.5.1.Iiberar 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

4.5.2.convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

4.6.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.

4.7.0 registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

4.7.3.não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

4.7.4.sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o Órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.8.0 cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será
formalizado por despacho do Órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
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Valor total da emprüãfl 27.043,65

SNALIDADE DA ATA.

3.1.A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não
podendo ser prorrogada. compreendendo o seguinte período: 13)'0612019 a 130612020.

4.REVI5ÃO E CANCELAMENTO

4.1.A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamenteI em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
HESÍEI Ata.

4.2.05 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 iunto ao(s) fornecedor(es).

4.3.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.

4.4.0 fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido. sem aplicação de penalidade.

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

4.5.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso. o orgão gerenciador podera:

4.5.1.Iiberar 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

4.5.2.convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

4.6.Não havendo êxito nas negociações. o órgão gerenciador devera proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.

4.7.0 registro do fornecedor será cancelado quando:

4.7.1 .descumprir as condiçoes da ata de registro de preços;

4.7.2.não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração. sem justificativa aceitável;

4.7.3.não aceitar reduzir o seu preço registrado. na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

4.7.4.sofrer sanção administrativa cuio efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo. alcançando o Órgão gerenciador e Órgão(s) participante(s).

4.8.0 canceiamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1. 4.7.2 e 4.?.4 sera
formalizado por despacho do Órgão gerenciadorI assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
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4.9.0 cancelamento do registro de preços podera ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

4.9.1.por razão de interesse público; ou

4.9.2.a pedido do fornecedor.

s.coNn|çóEs GERAIS

5.1 .As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objetoI as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condições do ajusteI encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO
EDITAL.

5.2.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preçosI
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
5.3.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. 11I §4° do
Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor,
queI depois de lida e achada em ordemI vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos
demais órgãos participantes (se houver).

Rio de JaneiroI 13 de junho de 2019.
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(Aíníäe EsTEvEs DA lvA
Pr -Reltor de Gestão e Governança

MARIA PAU IRO POLGRYMAS Ma'iaggä'ãíššsbíígüšwmas
RG n° 11506182× ssP/sP e cPF n' 1 15.681.343-43 Rfirlvbíggirgeaàlšásspsrzz

Representante da Empresa Mail'm Qualifiá Comércio Ltda
MAXINI QUALITTA COMÉRCIO LTDA

Ata de Registro de Preços n° 16/2019 - UFRJ

4.9.0 cancelamento do registro de preços podera ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

4.9.1.por razão de interesse público; ou

4.9.2.a pedido do fornecedor.

s.coNn|çóEs GERAIS

5.1 .As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objetoI as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condições do ajusteI encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO
EDITAL.

5.2.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preçosI
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
5.3.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. 11I §4° do
Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor,
queI depois de lida e achada em ordemI vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos
demais órgãos participantes (se houver).

Rio de JaneiroI 13 de junho de 2019.
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(Aíníäe EsTEvEs DA lvA
Pr -Reltor de Gestão e Governança

MARIA PAU IRO POLGRYMAS Ma'iaggä'ãíššsbíígüšwmas
RG n° 11506182× ssP/sP e cPF n' 1 15.681.343-43 Rfirlvbíggirgeaàlšásspsrzz

Representante da Empresa Mail'm Qualifiá Comércio Ltda
MAXINI QUALITTA COMÉRCIO LTDA

Ata de Registro de Preços n° 16/2019 - UFRJ

4.9.0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maiorI que prejudique o cumprimento da ata.
devidamente comprovados e justificados:

4.9.1.por razão de interesse público; ou

4.9.2.a pedido do fornecedor.

5.ooNolçóEs GERAIS

5.1 .As condições gerais do fornecimento. tais como os prazos para entrega e recebimento
do objetoI as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condições do ajuste. encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO
EDITAL.

5.2.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços.
inclusive o acréscimo de que trata o š 1° do art. 55 da Lei n° 8.666193.
5.3.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. §4° do
Decreto n. 7.892. de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor.
que. depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos
demais Órgãos participantes (se houver).

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2019.
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RG n”I 175067821: SSPISP e CPF n' 115.681 .348-43 “Gflí'hfirgglrãštzálässnsé

Representante da Empresa Maxim Quaiifiá Cvmércio nas
MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA

Ata de Registro de Preços n° 16/2019 - UFRJ



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2019

ANEXO ll - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 23079.028343/2018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 17/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de
Gestão e Governança- PR-6, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa, 485,
Parque Tecnológico, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-907,
Prédio das Prõ- Reitorias (antigo prédio GTEC Petrobrás), inscrita np CNPJ/MF sob
o n° 33.663.683/0001-16, neste ato representado pelo Sr. ANDRE ESTEVES DA
SILVA, Pró-Reitor de Gestão e Governança, nomeado pela Portaria n° 4.897,
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 12 de junho de 2017,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma
ELETRONICA, para REGISTRO DE PREÇOS, n° 11/2019, publicado no Diário
Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.° 23079.028343/2018-68,
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no
Decreto n.° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições
a seguir:

0 DO OBJETO

'A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição
parcelada de Materiais de Expediente, Descartáveis e outros para suprir as
necessidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro e suas diversas Unidades
Gestores, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas
em Edital e seus anexos.

- Dos PREços, ESPECIFICAÇÕES E QuANT|TAT|vos
i O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

1 i/
M

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2019

ANEXO ll - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 23079.028343/2018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 17/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de
Gestão e Governança- PR-6, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa, 485,
Parque Tecnológico, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-907,
Prédio das Prõ- Reitorias (antigo prédio GTEC Petrobrás), inscrita np CNPJ/MF sob
o n° 33.663.683/0001-16, neste ato representado pelo Sr. ANDRE ESTEVES DA
SILVA, Pró-Reitor de Gestão e Governança, nomeado pela Portaria n° 4.897,
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 12 de junho de 2017,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma
ELETRONICA, para REGISTRO DE PREÇOS, n° 11/2019, publicado no Diário
Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.° 23079.028343/2018-68,
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no
Decreto n.° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições
a seguir:

0 DO OBJETO

'A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição
parcelada de Materiais de Expediente, Descartáveis e outros para suprir as
necessidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro e suas diversas Unidades
Gestores, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas
em Edital e seus anexos.

- Dos PREços, ESPECIFICAÇÕES E QuANT|TAT|vos
i O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

1 i/
M

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N'D 11i2019

ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n” 23079.02834312018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 1'H2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de
Gestão e Governança- PR-B, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa, 485,
Parque Tecnológico, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941907,
Predio das Prõ- Reitorias (antigo prédio GTEC Petrobrás), inscrita no CNPJIMF sob
o ni:I 33.663.683i0001-16, neste ato representado pelo Sr. ANDRE ESTEVES DA
SILVA, Pro-Reitor de Gestão e Governança, nomeado pela Portaria n” 4.697,
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 12 de junhho de 2011”,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGAO, na forma
ELETRONICA, para REGISTRO DE PREÇOS. n" 11I2019, publicado no Diario
Oficial de 311052019, processo administrativo n.° 230T9.026343i'2018-66,
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e quaiificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei n” 6.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no
Decreto n.” 7.692 de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade corn as disposições
a seguir:

I DO OBJETO

*A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição
parceiada de Materiais de Expediente, Descartáveis e outros para suprir as
necessidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro e suas diversas Unidades
Gestores, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas
em Edital e seus anexos.

- nos PREÇos, EsPEc||=|cAÇõEs E ouANnTATlvos
i O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas nats) proposta(s) são as que seguem:

Wal'



Endereço: AVENIDA DOUTOR LAERTE VIEIRA GONCALVES, 2083 - SANTA MÔNICA

Rc RAMOS coMÉRclo LTDA
cNPJ n° 01.048.323/0001412

Uberlândia / Minas Gerais- CEP: 38.408-176
Representante Legal:

Nome: Dalcimar Antônio Ramos
RG n° MG 11261809 SSP/MG e CPF n' 058.968.446-97

Especificação UND

Re
qui
siç
ão
Min
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Quan
t.

UAS
G:

1531
15
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Quant.
UASG:
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NUP
EM/U
FRJ
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fidad

Total

Valor
Unitário

IRS)

Valor Globe
$l

36

Extrator grampo, material aço
inoxidável, tipo espátula,
características adicionais
dimensões 150 x 5 mm -(Tipo
Cioba ou similar com o mesmo
padrão de qualidade).

Und 48 4201 48 4249 0,84 3.569,1t

43

Grampeador, tratamento
superficial pintado, material metal,
tipo mesa, capacidade 100 folhas,
aplicação papel, tamanho grampo
23/10 (Tipo Carbex, /iegle-206`
Ret-Lit ou similar com o mesmo
padrão de qualidade).

Und 97 969 969 22,84 22.131,9

59

Perfurador papelI material aço.
tipo médio, tratamento superficial
pintado, capacidade perfuração
30, funcionamento manual,
caracteristicas adicionais furos
redondos com marginador (ref.
Faber Castel, Genmes ou similar
com o mesmo padrão de
qualidade)

Und 02 1748 200 02 1950 19.91 38.824,5

60

Perfurador papel, material ferro
fundido, tipo mesa, capacidade
perfuração 100, funcionamento
manual, caracteristicas adicionais
furo redondo, margeador,
regulagem de profundidade,
laparador de plástico para aparas,
quantidade furos 2. (ref. Faber
Castel, Genmes ou similar com o
mesmo padrão de qualidade)

Und 74 740 100 840 96,90 81.396,0

Valor total da empresa R$ 145.92'

0 VALIDADE DA ATA

-A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua
assinatura, não podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte periodo:
13/06/2019 a 13/06/2020.

- REVISÃo E cANcELAMENTo

M

Endereço: AVENIDA DOUTOR LAERTE VIEIRA GONCALVES, 2083 - SANTA MÔNICA

Rc RAMOS coMÉRclo LTDA
cNPJ n° 01.048.323/0001412

Uberlândia / Minas Gerais- CEP: 38.408-176
Representante Legal:

Nome: Dalcimar Antônio Ramos
RG n° MG 11261809 SSP/MG e CPF n' 058.968.446-97

Especificação UND

Re
qui
siç
ão
Min
ima

Quan
t.

UAS
G:

1531
15

UFR
J

Quant.
UASG:
153135
lnstEc
oadJ
UFRJ

Quan Í
t.

UAS
G:

1 531
57

Deca
nia
do

CT/U
FRJ

Quan
t.

UA
G:

1531
37

NUP
EM/U
FRJ

Quan
fidad

Total

Valor
Unitário

IRS)

Valor Globe
$l

36

Extrator grampo, material aço
inoxidável, tipo espátula,
características adicionais
dimensões 150 x 5 mm -(Tipo
Cioba ou similar com o mesmo
padrão de qualidade).

Und 48 4201 48 4249 0,84 3.569,1t

43

Grampeador, tratamento
superficial pintado, material metal,
tipo mesa, capacidade 100 folhas,
aplicação papel, tamanho grampo
23/10 (Tipo Carbex, /iegle-206`
Ret-Lit ou similar com o mesmo
padrão de qualidade).

Und 97 969 969 22,84 22.131,9

59

Perfurador papelI material aço.
tipo médio, tratamento superficial
pintado, capacidade perfuração
30, funcionamento manual,
caracteristicas adicionais furos
redondos com marginador (ref.
Faber Castel, Genmes ou similar
com o mesmo padrão de
qualidade)

Und 02 1748 200 02 1950 19.91 38.824,5

60

Perfurador papel, material ferro
fundido, tipo mesa, capacidade
perfuração 100, funcionamento
manual, caracteristicas adicionais
furo redondo, margeador,
regulagem de profundidade,
laparador de plástico para aparas,
quantidade furos 2. (ref. Faber
Castel, Genmes ou similar com o
mesmo padrão de qualidade)

Und 74 740 100 840 96,90 81.396,0

Valor total da empresa R$ 145.92'

0 VALIDADE DA ATA

-A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua
assinatura, não podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte periodo:
13/06/2019 a 13/06/2020.

- REVISÃo E cANcELAMENTo

M

Endereço: AVENIDA DOUTOR LAERTE VIEIRA GONCALVES. 2083 - SANTA MONICA

RO RAMOS COMÉRCIO LTDA
CNPJ rin D?.048.323¡DDD1-02

Uberlândia f Minas Gerais- GEP: 38.408-1TE
Representante Legal:

Nome: Dalcimar António Ramos
RG |1° MG 11261809 SSPMG e CPF n° 058.963.446-9?

D Especificação UND
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UÀ
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36

Extrator grampo. material aço
inoxidável. tipo espátula.
caracteristicas adicionais
dimensões 150 x 5 mm -{Tipo
Cioba ou similar com o mesmo
padrao de qualidade).

Und 48 4201 48 4249 0.84 3.559.1I

43

Grampeador. tratamento
superficial pintado. material metal.
ldpo mesa. capacidade 100 folhas.
aplicação papel. tamanho grampo
23!t (Tipo Carbex. AegIe-Eüo.
Ret-Lit ou simiiar com o mesmo
padrão de quaiidade).

Und 9? 959 969 22.34 22.131.53

59

Perfurador papel. material aço.
tipo medio. tratamento superficial
pintado. capacidade perfuração
30. funcionamento manual.
caracteristicas adicionais furos
redondos com marginador (ref.
Faber Castel. Genmes ou simitar
com o mesmo padrão de
ouaüdadei

Und 132 1 'ME EDU 02 1 950 19.91 38.824.5

Perfurador papel. materiai ferro
fundido. tipo mesa. capacidade
perfuração 100. funcionamento
manual. caracteristicas adicionais
furo redondo. margeador.
regulagem de profundidade.
Iaparador de plástico para aparas.
quantidade furos 2. (ref. Faber
Castel. Genmes ou similar com o
mesmo padrão de qualidade)

Und 74 '(40 1 OU 840 96.90 81.396.111

Valor total da empresa R5 145.92'

1' VALIDADE DA ATA

'A validade da Ata de Registro de Preços sera de 12 meses. a partir da sua
assinatura. não podendo ser prorrogada. compreendendo o seguinte periodo:
13l06/201 9 a 13IOBI2020.

'I REVISÃO E CANCELAMENTO

[foiLãgdf



0 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.

s 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 á Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).

° 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.

0 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

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

i 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

0 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

0 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.

° O registro do fornecedor será cancelado quando:

0 descumprir as condições da ata de registro de preços;

° não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

0 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

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

0 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e
4.7.4 será formalizado por despacho do Órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

e 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:

0 por razão de interesse público; ou

O a pedido do fornecedor.

0 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.

s 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 á Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).

° 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.

0 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

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

i 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

0 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

0 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.

° O registro do fornecedor será cancelado quando:

0 descumprir as condições da ata de registro de preços;

° não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

0 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

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

0 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e
4.7.4 será formalizado por despacho do Órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

e 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:

0 por razão de interesse público; ou

O a pedido do fornecedor.

I A Administração reatizara' 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.

I 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 a Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).

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

I O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao vaior praticado pelo mercado
sera liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

I Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão gerenciador poderá:

I 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

I convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

I Não havendo exito nas negociações, o orgão gerenciador devera' proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.

I O registro do fornecedor será cancelado quando:

I descumprir as condições da ata de registro de preços;

I não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

I não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipotese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

Isofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o Órgão gerenciador e Órgão(s)
participante(s).

I CJ cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e
4.7.4 será formalizado por despacho do orgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

I 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:

I por razão de interesse público; ou

I a pedido do fornecedor.



‹› coNDIÇÕEs GERAIS
II›As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega erecebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedorregistrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidosno Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
0 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registrode preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n°8.666/93.

'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 dolicitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços,nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2019.
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Pró-Reitor de Gestão e Governança
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Dalcimar Antônio Ramos

RG n° MG 11261809 SSP/MG e CPF n° 058.968.446-97
Representante d'a Empresa
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‹› coNDIÇÕEs GERAIS
II›As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega erecebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedorregistrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidosno Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
0 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registrode preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n°8.666/93.

'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 dolicitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços,nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2019.
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Representante d'a Empresa
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- coNDIÇöEs eERAis
*As condições gerais do fornecimentoI tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedorregistrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram~se definidosno Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
s É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registrode preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n"8666193.

'A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação doslicitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao dolicitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços,nos termos do art. 11I §4° do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado. a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de
igual teorI que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada copia aos demais orgãos participantes (se houver).

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2019.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2019

ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

(Processo Administrativo n° 23079.028343/2018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de Gestão e

Governança- PR-6, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa, 485, Parque Tecnológico, Cidade

Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-907, Prédio das Pró- Reitorias (antigo prédio

GTEC Petrobrás), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.663.683/0001-16, neste ato representado

pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Pró-Reitor de Gestão e Governança, nomeado pela

Portaria n° 4.897, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 12 de junho de 2017,

considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,

para REGISTRO DE PREÇOS, n° 11/2019, publicado no Diário Oficial de 31/05/2019,

processo administrativo n.° 23079.028343/2018-68, RESOLVE registrar os preços da(s)

empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s)

alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993 e suas

alterações, no Decreto n.° 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 parcelada

de Materiais de Expediente, Descartáveis e outros para suprir as necessidades da

Universidade Federal do Rio de Janeiro e suas diversas Unidades Gestoras, conforme

condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas em Edital e seus anexos.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUAN'ITI'ATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as

1

Ata de Registro de Preços n° 18/2019 - UFRJ f, à; .

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2019

ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

(Processo Administrativo n° 23079.028343/2018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de Gestão e

Governança- PR-6, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa, 485, Parque Tecnológico, Cidade

Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-907, Prédio das Pró- Reitorias (antigo prédio

GTEC Petrobrás), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.663.683/0001-16, neste ato representado

pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Pró-Reitor de Gestão e Governança, nomeado pela

Portaria n° 4.897, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 12 de junho de 2017,

considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,

para REGISTRO DE PREÇOS, n° 11/2019, publicado no Diário Oficial de 31/05/2019,

processo administrativo n.° 23079.028343/2018-68, RESOLVE registrar os preços da(s)

empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s)

alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993 e suas

alterações, no Decreto n.° 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 parcelada

de Materiais de Expediente, Descartáveis e outros para suprir as necessidades da

Universidade Federal do Rio de Janeiro e suas diversas Unidades Gestoras, conforme

condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas em Edital e seus anexos.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUAN'ITI'ATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N'il 11/2019

ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

(Processo Administrativo n” 23079.028343/2018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'ci 13/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da ProvReitoria de Gestão e

Governança- PR-6, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa, 485, Parque Tecnológico, Cidade

Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-907, Prédio das Pro- Reitorias (antigo prédio

GTEC Petrobrás), inscrita no CNPJ/MF sob o nf' 33.663.683/0001-16, neste ato representado

pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Pro-Reitor de Gestão e Governança, nomeado pela

Portaria nc' 4.897, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 12 de junho de 2017,

considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forrna ELETRÔNICA,

para REGISTRO DE PREÇOS, n° 11/2019, publicado no Diário Oficial de 31/05/2019,

processo administrativo n.° 23079.028343/2018-68, RESOLVE registrar os preços da(s)

empresals) indicada(s) e qualificadais) nesta ATA, de acordo com a classificação por eiaís)

aicançada(s) e na(s) quantidadels) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

alterações, no Decreto n.° 1892 de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade corn as

disposições a seguir:

1. DO OBJETO

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

de Materiais de Expediente, Descartáveis e outros para suprir as necessidades da

Universidade Federal do Rio de Janeiro e suas diversas Unidades Gestores, conforme

condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas em Edital e seus anexos.

2. oos Pnsços, Especificações E Quanmmvos

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as

1., 1
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demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

I

Ata de Registro de Preços n° 18/2019 - UFRJ

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

I

Ata de Registro de Preços n° 18/2019 - UFRJ

demais cendições ofertadas na(s) proposta-:(5) são as que seguem:
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ANTONIO CICERO SAMPAIO DA SILVA INFORMATICA

CNPJ n° 12.370.598/0001-90

Endereço: RUA GENERAL NEWTON ESTILAC LEAL, 1459 - SALA 03 - PES'ANA

Osasco / São Paulo - CEP: 06180-000
Representante Legal:

Nome: Antonio Cicero Sampaio da Silva

RG n° 19.889.143-X SSP/SP e CPF n° 067.907.088-55

Item Especificação UND Requisição Quant. UASG: Quantidade Valor ill'alor Global

Mínima 153115 Total Unitário [R$]

UFRJ (R9

105

Ribbon, material resina, largura

110 mm, comprimento 74 me-
_ _ _ Und 10 10 10 20,00 200,00

tros, cor preta, aplicaçao lm-
pressora Zebra GC 420t.

Valor total da empresa R$ 200,00

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura,

não podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte período: 13/06/2019 a 13/06/2020.

4. REvlsÃo E cANcELAMENTo

4.1. 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.

4.2. 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).

4.3. 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.

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

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus

Ata de Registro de Preços n° 18/2019 - UFRJ

ANTONIO CICERO SAMPAIO DA SILVA INFORMATICA

CNPJ n° 12.370.598/0001-90

Endereço: RUA GENERAL NEWTON ESTILAC LEAL, 1459 - SALA 03 - PES'ANA

Osasco / São Paulo - CEP: 06180-000
Representante Legal:

Nome: Antonio Cicero Sampaio da Silva

RG n° 19.889.143-X SSP/SP e CPF n° 067.907.088-55

Item Especificação UND Requisição Quant. UASG: Quantidade Valor ill'alor Global

Mínima 153115 Total Unitário [R$]

UFRJ (R9

105

Ribbon, material resina, largura

110 mm, comprimento 74 me-
_ _ _ Und 10 10 10 20,00 200,00

tros, cor preta, aplicaçao lm-
pressora Zebra GC 420t.

Valor total da empresa R$ 200,00

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura,

não podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte período: 13/06/2019 a 13/06/2020.

4. REvlsÃo E cANcELAMENTo

4.1. 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.

4.2. 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).

4.3. 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.

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

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
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ANTONIO (ICERO SAMPAIO DA SILVA INFORMATICA

CNPJ n'I 12.370.598ƒ0001-90

Endereço: RUA GENERAL NEWTON ESTILAC LEAL. 1459 - SALA 03 - PESTANA

Osasco l São Paulo - CEP: 061804300

Representante Legal:

Nome: Antonio Cicero Sampaio da Silva

RG n° 19.339.143-3 SSPISF e CPF n" 067.90?.083~55

Item Especificação UND Requisição Quant. UASG: Quantidade Valor Valor Global

Minima 153115 Total Unitário (RH

UFRJ (R$)

105

Ribbon, material resina, largura

110 mm, comprimento 14 me-
_ _ _ Und 10 10 10 20,00 200.00

tros, cor preta, aplicaçao im»

pressora Zebra GC 420t.

Valor total da empresa R$ 200,00

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura,

não podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte periodo: 13/06/2019 a 13/06ƒ2020.

4. REvIsÃo E cANcELAMENTo

4.1. 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.

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

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

Administração promover as negociações junto ao(s) fornece-donas).

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

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar£emi a

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

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

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

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

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.5.1. 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

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

negociação.

4.6.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.

4.7.0 registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

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

superior àqueles praticados no mercado; ou

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

contrato administrativo, alcançando o Órgão gerenciador e órgão(s)

participante(s).

4.8.0 cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla

defesa.

4.9.0 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:

4.9.1. por razão de interesse público; ou

4.9.2. a pedido do fornecedor.

5. coNDIçõEs GERAIS

5.1. 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
4
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preços aos valores de mercado observará a classificação original.

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

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.5.1. 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

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

negociação.

4.6.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.

4.7.0 registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

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

superior àqueles praticados no mercado; ou

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

contrato administrativo, alcançando o Órgão gerenciador e órgão(s)

participante(s).

4.8.0 cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla

defesa.

4.9.0 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:

4.9.1. por razão de interesse público; ou

4.9.2. a pedido do fornecedor.

5. coNDIçõEs GERAIS

5.1. 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
4
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preços aos valores de mercado observará a classificação original.

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

não puder cumprir o compromisso, o orgão gerenciador poderá:

4.5.1. 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

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

negociação.

4.6.Não havendo êxito nas negociações. o orgão gerenciador deverá proceder à

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção

da contratação mais vantajosa.

4.7.0 registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado,r na hipotese deste se tornar

superior àqueles praticados no mercado; ou

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

contrato administrativo. alcançando o orgão gerenciador e orgão(s)

participante(s).

4.3.0 cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será

formalizado por despacho do orgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla

defesa.

4.9.0 cancelamento do registro de preços podera ocorrer por fato supervenienteÍ

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

devidamente comprovados e justificados:

4.9.1. por razão de interesse público; ou

4.9.2. a pedido do fornecedor.

5. conorçöes GERAIS

5.1. 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

4
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Referência, ANEXO AO EDITAL.

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

5.3. 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, 54° do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor,

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos

demais órgãos participantes (se houver).

Rio de Janeiro, 13 dejunho de 2019.
sv*

Antonio Cicero mpaio da Silva

RG n° 19.889.143-X SSP/SP CPF n° 067.907.088-55

Representante a Empresa

ANTONIO CICERO SAMPAIO DA SILVA INFORMATICA

Ata de Registro de Preços n° 18/2019 - UFRJ

Referência, ANEXO AO EDITAL.

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

5.3. 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, 54° do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor,

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos

demais órgãos participantes (se houver).
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Referência, ANEXO AO EDITAL.

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n” 8.666/93.

5.3. 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, §4° do Decreto n. 1892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor.

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada peias partes e encaminhada copia aos

demais orgãos participantes (se houver).

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2019.
se*

(___-ff'
Antonio Cicero mpaio da Silva

RG n" 19.889.143-X SSP/SP CPF n° 067.901088'55

Representante a Empresa

ANTONIO CICERO SAMPAIO DA SILVA INFORMATICA
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