
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Ng 11/2019

ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

(Processo Administrativo n° 23079.028343/2018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NQ 19/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de
Gestão e Govemança- 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 ng 33.663.683/0001-16, neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ
ESTEVES DA SILVA, 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, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, ng 11/2019, publicado no
Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.g
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 ng
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.g 7.892 de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. oo 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, EsPEcIFIcAçÓEs E QUANnTATIvos
2.1. O 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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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NQ 19/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de
Gestão e Govemança- 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 ng 33.663.683/0001-16, neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ
ESTEVES DA SILVA, 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, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, ng 11/2019, publicado no
Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.g
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 ng
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.g 7.892 de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. oo 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, EsPEcIFIcAçÓEs E QUANnTATIvos
2.1. O 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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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 19/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANElRO, 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 Prõ- Reitorias (antigo prédio GTEC Petrobras), inscrita no CNPJ/MF
sob o nn 33.663.68310001-16, neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ
ESTEVES DA SILVA, 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, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na
forma ELETRONICA, para REGISTRO DE PREÇOS, ng 11ƒ2019, publicado no
Diario Oficial de 31/05l2019, processo administrativo nf?
23079.028343/2018-68, RESOLVE registrar os preços dals) empresals)
indicada(s) e qualificadals) nesta ATA, de acordo com a classificação por
ela(s) alcançada(s) e nals) quantidadels) cotadals), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nQ
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nfi 7.892 de 23
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. oo OejEro
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. Dos PREÇOS, EsPEciFicAÇÕEs E QuANTrrATIvOs

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,

fornecedorles) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:
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PROTEGGERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI'S EIRELI
CNP] n'I 12.670.981/0002-44

Endereço: AVENIDA COMANDANTE KRAMER, 932 - jOSE BONIFACIO
Ered1lm / RS - CEP: 99701-542

Representante Legal:
Nome: Arall Tananl Pedrottl Scalabrln

RG ni! 1051157699 SIS/RS e CPF n' 656.725.260-04

Item

no ¡ng-b l

uudllh WII: IL. Valor
UASG: UASG: Quantidade Valor Global

Especlflcação UND Requlslção 153115 153;.” .mw Unitário
. (RH

"Wma um NUPEM/ um

100

Máscara, tipo proteção con-
tra poeiras, tipo fixação
elástico, aplicação restau-
ração de obras raras, carac-
terísticas adicionais clipe
metálico adaptável qual-
quer tipo de rosto, formato
concha em fibra sintética.

Und 150 1500 100 1600 0,99 1.584,00

101

Luva proteção, material
algodão, tamanho grande,
tamanho cano curto, apli-
cação laboratório microfil- Und 10 10 10 6,99 69.90

magem e fotografia, carac-
teristicas adicionais sem
nervuras e abotuamento.

Valor total da empresa R$ 1.653,90

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. 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 eleve o custo do

objeto registrado, cabendo ã 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

penaHdade.
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem

reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação

original.
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PROTEGGERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI'S EIRELI
CNP] n'I 12.670.981/0002-44

Endereço: AVENIDA COMANDANTE KRAMER, 932 - jOSE BONIFACIO
Ered1lm / RS - CEP: 99701-542

Representante Legal:
Nome: Arall Tananl Pedrottl Scalabrln

RG ni! 1051157699 SIS/RS e CPF n' 656.725.260-04

Item

no ¡ng-b l

uudllh WII: IL. Valor
UASG: UASG: Quantidade Valor Global

Especlflcação UND Requlslção 153115 153;.” .mw Unitário
. (RH

"Wma um NUPEM/ um

100

Máscara, tipo proteção con-
tra poeiras, tipo fixação
elástico, aplicação restau-
ração de obras raras, carac-
terísticas adicionais clipe
metálico adaptável qual-
quer tipo de rosto, formato
concha em fibra sintética.

Und 150 1500 100 1600 0,99 1.584,00

101

Luva proteção, material
algodão, tamanho grande,
tamanho cano curto, apli-
cação laboratório microfil- Und 10 10 10 6,99 69.90

magem e fotografia, carac-
teristicas adicionais sem
nervuras e abotuamento.

Valor total da empresa R$ 1.653,90

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. 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 eleve o custo do

objeto registrado, cabendo ã 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

penaHdade.
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem

reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação

original.
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PaoTEooenF. morram E comendo os EPrs Emsu
CNP] n' 12.670.961ƒ0002-44

Endereço: AvENlDà COMANDANTE MEE, 932 - 10515 BONIFACID

Erechim r RS - CEP: 99701-542
Representante Legal:

Nome: Amil Tanani Pedmttl Scalabrin
RG nnl 1051157699 SJSIRS e CPF n' 65632526044

Quant. Quant.
. . Valor

especlncaçaa uno requisição ¡Usgãcliš mmsgç main". “fd” unitária Wii'tfa'âifhai
"Wma urru NUPEM ƒ (m

um

100

Máscara. tipo proteção conü
tra poeiras. tipo fixação
elástico. aplicação restau-
ração de obras raras. carac-
teristicas adicionais clipe
metálico adaptável qual-
quer tipo de rosto. formato
concha em fibra sintética.

Und 150 1500 100 1600 0.99 1.554,00

101

Luva proteção. material
algodão. tamanho grande.
tamanho cano curto. apli-
cação laboratorio microiil- Und 10 10 10 6.99 69.90

magem e fotografia. carac-
terísticas adicionais sem
nervuras e abotuamento.

Valor total da empresa R$ 1.653,90

3. VALlDADE 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/Uõi2019 a 1310612020.

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 eleve o custo do

objeto registrado. cabendo `a Administração promover as negociações junto

ao(s) fornecedorles).

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

mercado por motivo superveniente. a Administração convocará o(s)

fornecedorles) para negociarlem) 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

penahdade.
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem

reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação

original.

Ata de Registro de Preços nu 19:'2019 - UFRJ



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

registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o orgao

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. O 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
aceüávek
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. 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.

4.9. 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:

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 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 § 1Q do art. 65
da Lei nQ 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, l§4Q do Decreto n. 7.892, de

2013.
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4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços

registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o orgao

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. O 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
aceüávek
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. 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.

4.9. 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:

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 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 § 1Q do art. 65
da Lei nQ 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, l§4Q do Decreto n. 7.892, de

2013.
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4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços

registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso. o orgao

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 ã revogação desta ata de registro de preços. adotando as

medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado. na hipotese
deste se tomar superior aqueles praticados no mercado; ou

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

4.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens
4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 serã formalizado por despacho do orgão gerenciador.

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.9. 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:

4.9.1. por razão de interesse público: ou

4.9.2. a pedido do fornecedor.

5. coNDIÇOEs GERAis
5.1. As condições gerais do fornecimento, tals como os prazos para
entrega e recebimento do objeto. as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado. penalidades e demais condiçoes do ajuste.
encontram-se definidos no Termo de Referencia. ANEXO AO EDITAL.

5.2. Ê vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1g do art. 65
da Lei :'19 8.665/93.

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 iicitante vencedor do certame. serã anexada a esta Ata de
Registro de Preços. nos termos do art. 11. §4g do Decreto n. 7.892. de
2013.
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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 jufinhgide 2019.
(32*sw

Vw”Qàmx:Ífifä:Vga
Emo7%4gar q

DRE ESTEVES DA SILVA
Pró- eitor de Gestão e Governançae-smn - g'- muncpør'

ARALI TANANI PEDROTTI SCALABRIN

CPFUCNPJ luinadu um:
85872526004 ZWZ'CH O

1111Êäšñmfiü'fãrppfl'g'ããjfr'iãÊ'Ê'i'ndãófl'r'á'IÊ'Í??'ARALI TANANI PEDROTI-I SCALABRIN

RG I'IQ 1051157699 SIS/RS e CPF I'i° 656.725.260-04
Representante da Empresa

PROTEGGERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI S EIRELI
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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 jufinhgide 2019.
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uNIvERSIOAOE 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° 20/2019

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 dejunhO 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 e|a(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. O preço registrado, as especificações do Objeto, a quantidade, for ecedor(es) e as

1
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qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por e|a(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
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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. O preço registrado, as especificações do Objeto, a quantidade, for ecedor(es) e as
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Mc REsTAuRAcAO com ÉRclo. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ n° 14.234.924/0001-67

Endereço: RUA SEBASTIAO PAES, 359 - NOVA PlRAJU

São Paulo / SP - CEP: 04625-061

Representante Legal:

Nome: Luis Alberto de Mattos Rocha

RG n° 6115613 SSP/SP e CPF n° 902.673.898-68

Item Especificação UND
Requisição

Mínima

Quant. UASG:
1111115
IUJII

UFRJ

Quantidade 'salor

Total Unitário (R$)

Valor Global

(RS)

81

Caneta desenho arquitetô-

nico, material corpo plástico,

material ponta metal, carac-

terísticas adicionais tinta:

nanquim / uso: descartável,

tamanho ponta 0,7. cor preta.

(Tipo Nankim Uni Ball Fine

Deluxe Ou similar com o

mesmo padrão de quali-

dadel

Und 10 36 36 11,44 411,84

86

Papel japonês, comprimento

46, largura 61, gramatura 10,

aplicação uso geral.

Und 05 10 'lO 25.23 252.30

88

Papel mata-borrão, material

celulose vegetal, gramatura

250. comprimento 70, largura

50, cor branca.

Folha 05 100 100 6,37 637.00

90

Fita recuperação Obra arte.

material papel sem polpa de

madeira, material revesti-

mento adesivo solúvel em

água, tipo adesiva, compri-

mento 100, largura 2, trans-

mitância opaca, acidez neu-

tra, aplicação tratamento

emergencial em Obras raras.

(Tipo Filmoplast Ou similar

corn o mesmo padrão de

qualidade).

Und 02 02 02 177.28 354,56

97

Espátula, tamanho grande,

aplicação conservação de

acervo, material teflon, corn-

primento 160, largura 20

Und 02 02 02 49,70
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Endereço: RUA SEBASTIAO PAES, 359 - NOVA PlRAJU
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Representante Legal:

Nome: Luis Alberto de Mattos Rocha

RG n° 6115613 SSP/SP e CPF n° 902.673.898-68

Item Especificação UND
Requisição

Mínima

Quant. UASG:
1111115
IUJII

UFRJ

Quantidade 'salor

Total Unitário (R$)

Valor Global

(RS)

81

Caneta desenho arquitetô-

nico, material corpo plástico,

material ponta metal, carac-

terísticas adicionais tinta:
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tamanho ponta 0,7. cor preta.

(Tipo Nankim Uni Ball Fine

Deluxe Ou similar com o

mesmo padrão de quali-
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Und 10 36 36 11,44 411,84

86

Papel japonês, comprimento

46, largura 61, gramatura 10,

aplicação uso geral.

Und 05 10 'lO 25.23 252.30

88

Papel mata-borrão, material

celulose vegetal, gramatura

250. comprimento 70, largura

50, cor branca.

Folha 05 100 100 6,37 637.00

90
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material papel sem polpa de

madeira, material revesti-

mento adesivo solúvel em

água, tipo adesiva, compri-

mento 100, largura 2, trans-

mitância opaca, acidez neu-

tra, aplicação tratamento

emergencial em Obras raras.

(Tipo Filmoplast Ou similar

corn o mesmo padrão de

qualidade).

Und 02 02 02 177.28 354,56

97
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aplicação conservação de

acervo, material teflon, corn-

primento 160, largura 20
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Mc aesTAuaacAo coméacio. iiiiiPoRrAçÃo E axeoerAçÃo LTDA.

CNPJ :1° 14.234.924ƒüfl01-67

Endereço: RUA SEBASTlAO PAES. 359 - NOVA PlRAJU

São Paulo l SP - CEP: 04625-051

Representante Legal:

Nome: Luis Alberto de Mattos Rocha

RG rii'lI 6115613 SSPISP e CPF n*I 902.673.398-68

_ _ H Quant. UASG: ,
_ _ Requisiçao Quantidade Valor

Item Especificaçao UND ,P _ 153115 _ _ _
Minima UFRJ Total Unitario (R$l

valor Global

(35]

Caneta desenho arquiteto-

nico. material corpo plastico.

material ponta metal. carap-

teristicas adicionais tinta:

31 nanquim r' uso: descartável. Und 10 36 36 “'44

tamanho ponta 0.7. cor preta.

[Tipo Nankim Uni Ball Fine

Deluxe ou similar com o

mesmo paclrão de quali-

dadel

41154

Papel japonês. comprimento

BE 45. largura 61, gramatura 1D. Und 05 10 10 25.23

aplicação uso geral.

252.30

Papel mata-horrãoF material

celulose vegetal. gramatura
88 _ - Folha 05 lüü 1GB 5.3?

250. comprimento 70. largura

5D. cor branca.

63100

Fita recuperação obra arte.

material papel sem polpa cše

madeira, material revesti-

mento adesiiro solúvel em

água. tipo adesiva. compri-

mento 100. largura 2, trans-
90 __ _ _ Uncl UE 02 02 11'128

mitancia opaca. acidez neu-

tra. aplicação tratamento

emergencial em obras raras.

(Tipo Filmoplast ou similar

com o mesmo padrão de

quaüdadel

354.55

Espátula. tamanho grande.

aplicação conservação de
9? _ Und 02 02 02 49,711]

acervo. material teflon. comn

primento 160. largura 20
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r. Valor total da empresa
R$ 1.755,10-J

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

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 Wazo
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3. VALIDADE DA ATA
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preços aos valores de mercado observará a classificação original.
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4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
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4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

negociação.
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contratação mais vantajosa.
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5.

Par

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.

coNDlçõEs 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

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. 7Í892, de 2013.

a 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).

Ata de Registro de Preços n° 20/2019 - UFRJ t1/ ä j;
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5.

Par

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.

coNDlçõEs 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

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. 7Í892, de 2013.

a 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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5.

estabeiecido peia Administração, semjustificativa aceitávei;

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preco registrado, 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 orgãoís) participanteis).

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

formaiizado por despacho do orgão 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.

coNorçöes GERAIS

5.1. As condiçoes 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, ANEXO AO EDITÀL.

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 corn preços iguais ao do licitante

vencedor do certame, serã anexada a esta Ata de Registro de Precos, nos termos do art.

11, §4° do Decreto n. TÍBQZ, de 2013.

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

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

demais orgãos participantes (se houver).

Ata de Registro de Preços n” 20/2019 ¬ UFR)
Líf" #51

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2019.
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Luls ALBERTO DE MATTOS ROCHA
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Luls ALBERTO DE MATTOS ROCHA
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Representante da Empresa
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LUIS ALBERTO DE MATTOS ROCHA

RG n° 6115613 SSP/SP e CPF n” 902.673.893-68

Representante da Empresa

Mc RESTAURAÇÃO coMÉRclo, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
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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° 21/2019

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 Gestao 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 QuANTITATIvOS

Ata de Registro de Preços n° 21/2019 - UFRJ f/

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° 21/2019

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 Gestao 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 QuANTITATIvOS
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uNIvERsIOAOE FEDERAL oo RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NP 11/2019

ANExo II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n” 23079.028343/2018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NfI 2112019

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 21941-902, Prédio das Pro« 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, 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 forma ELETRÔNICA,

para REGISTRO DE PREÇOS, nii 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(5)

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.IR 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 Gestores, conforme

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

2. OOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANnTAnvoS

Ata de Registro de Preços n" 2112019 ~ UFRJ Íjíƒ,



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

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

Ata de Registro de Preços n° 21/2019 - UFRJ

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

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

Ata de Registro de Preços n° 21/2019 - UFRJ

2.1. O 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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BAZAR E PAPELARIA MN LTDA

CNPJ n° 14.702.169/0001-06

Endereço: RUA URANOS 1477- Olaria

RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 21.060-070

Representante Legal:

Nome: Rafael Novaes Soares

RG n° 27072424-8 Detran/RJ e CPF n° 144.121.357-05

Item

_ _ __ Quant. UASG: A _
l u Requislçao Quantidade Valor Valor Global

Especificaçao UND ç . 153115 _ , _
Minima UFRJ Total Unltarlo (R$) (R$)

33

Colchete fixação, material
metal, tratamento superfi-
cial Iatonado, tamanho n° CX 156 1561 1561 6,00 9.366,00
15, aplicação processos,
caixa cl 72 unidades

Valor total da empresa R$ 9.366,00

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. 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 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
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Ata de Registro de Preços n° 21/2019 - UFRJ

BAZAR E PAPELARIA MN LTDA

CNPJ n° 14.702.169/0001-06

Endereço: RUA URANOS 1477- Olaria

RIO DE JANEIRO / RJ - CEP: 21.060-070

Representante Legal:

Nome: Rafael Novaes Soares

RG n° 27072424-8 Detran/RJ e CPF n° 144.121.357-05

Item

_ _ __ Quant. UASG: A _
l u Requislçao Quantidade Valor Valor Global

Especificaçao UND ç . 153115 _ , _
Minima UFRJ Total Unltarlo (R$) (R$)

33

Colchete fixação, material
metal, tratamento superfi-
cial Iatonado, tamanho n° CX 156 1561 1561 6,00 9.366,00
15, aplicação processos,
caixa cl 72 unidades

Valor total da empresa R$ 9.366,00

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. 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 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
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
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BAZAR E PAPELARIA MN LTDA

CNPJ nu 14.702.16910001-06

Endereço: RUA URANÚS 1427- Dlaria

RID DE JANEIRD 1 RJ - CEP: 21.060-070

Representante Legal:
Nome: Rafael Novaes Soares

RG n" 270724244 Detran/RJ e CPF n'I 144.121.357-05

Item

, ç Quant. UASG: _
l _ _ Requlsição Quantidade Valor Valor Global

Especlflcaçao UND , _ 153115 _ Í _
Mmima “FR-l Total Unitário (RS) [R$l

33

Colohete fixaçao, material
metai, tratamento superfi-
cial Eatonado, tamanho n" CX 156 1561 1561 6,00 9.366,00
15, aplicação processos,
caixa o' T2 unidades

Valor total da empresa R$ 9.366,00

3. UAUDADE 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 13/06/2020.

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 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) fornecedoríes) para negociadem) 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
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Ata de Registro de Preços n° 21/2019 f UFRJ



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)

pa rticipante(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 ejustificados:

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

Referência, ANEXO AO EDITAL.
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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)

pa rticipante(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 ejustificados:

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

Referência, ANEXO AO EDITAL.

Ata de Registro de Preços n° 21/2019 ~ UFRJ

4.5.Quando o preço de rnercado 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 õrgão gerenciador devera' proceder ã

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 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 õrgão gerenciador e õrgão(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 õrgão gerenciador, assegurado o contraditorio 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 ejustificados:

4.9.1. por razão de interesse público; ou

4.9.2. a pedido do fornecedor.

s. coNoIçõEs 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

Referência, ANEXO AO EDITAL.
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5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1o 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 PreçosI 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 de junho de 2019.
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