
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROPREGÃO ELEI'RÓNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NH 11/2019ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(Processo Administrativo n° 23079.028343/2018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NQ 22/2019

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei ng 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto n.Q 7.892 de 23 de janeiro de 2013. e em
conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS2.1. 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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1993 e suas alterações, no Decreto n.Q 7.892 de 23 de janeiro de 2013. e em
conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS2.1. 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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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROPREGÃO ELErRONICO PARA REGISTRo DE PRE-ços NH 1112019ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(Processo Administrativo n" 23079.02834312018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR ZZIZOHI
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de Gestão e
Governança- PR-G, com sede na Rua Paulo Emidio Barbosa, 485, Parque Tecnolõgico,
Cidade Universitária, Rio de janeiro, Rj, CEP 219418012 Prédio das Prõ- Reitorias
(antigo prédio GTEC Petrobrás), inscrita no CNPJKMF sob o nn 33.663.683ƒ0001-16.
neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Prõ-Reitor de Gestão e
Governança, nomeado pela Portaria nii 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 fdrmd ELErROHicA. para Reolsrao oe Pneços, ns11:'2019, publicado no Diário Oficial de 31ƒ05ƒ2018, processo administrativo nã
230?9.028343i2018-68, RESOLVE registrar os preços dais) empresais) indicadaisi e
qualificada(sj nesta ATA, de acordo com a classificação por eiais) alcançadais) e
nafs) quantidadeis) cotadais), atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nã 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto nfii 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
parcelado 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 OUANTITATIVOS2.1. D preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedories)
e as demais condições ofertadas nafs) propostais) são as que seguem:

1
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s N A - coMERclo DE FERRAMENTAS IJ'DAcNPJ n' 14.756.414/0001-50Endereço: AVENIDA cRrs'rA. 229 - oouoNlA TERRA NovAMANAUS/AM- cEP: 69.039-530
Representante al:

Nome: SANDRO jOBIM COLARESRG nfI 11847557 SSP/AM e CPF n' 510.838.502-10

Ite
m Especificação UND

Ra
qu

lsi
çã

o
M

ín
im

a

Q
ua

nt
.

UA
SG

:
15

31
15

UF
RJ

In
st

E
co

ad
JU

F
R

j
Qu

an
t.

UA
SG

:
15

31
35

Q
ua

nt
.

UA
SG

:
15

31
19

Pr
ef

elm
ra

r'U
FR

J
Q

ua
nt

.
UA

SG
:

15
82

29
In

st
H

iq
éd

lc
aƒ

U
FR

j

HU
PE

W
UF

PJ
Qu

an
t.

UÀ
SG

:
15

31
37

Q
ua

nt
id

ad
e

'Ib
ta

l

Valor
Unitário

(ESP)
Valor Global

[M]

10

Caneta esferográfica,
material plástico, quantidade
cargas 1, material ponta aço
inoxidável com esfera de
tungstênio, tipo escrita fina,
cor tinta azul, características
adicionais corpo sextavado,
transparente e orifício lateral
(tampa ventilada)

Und 100 10.722 1.072 700 100 12.594 R$ 0,40 R$ 5.037,60

11

Caneta esferográfica, mate-
rial plástico, quantidade car-
gas 1, material ponta latão
com esfera de tungstênio,
tipo escrita média, cor tinta
azul, características adicio-
nais material transparente e
com orifício Iateral- ( Tipo
BIC, Faber Castel ou similar
com o mesmo padrão de
quaHdade).

Und 600 20.510 2.051 600 23.161 R$ 0.38 R$ 8.801,18

12

Caneta esferográfica, mate-
rial plástico, quantidade car-
gas 1, material ponta latão
com esfera de tungstênio,
tipo escrita média, cor tinta
preta, características adicio-
nais material transparente e
com orifício lateral- ( Tipo
BIC, Faber Castel ou similar
com o mesmo padrão de
quaüdade).

Und 100 12.900 1.290 350 700 100 15.340 R$ 0.38 R$ 5.829.20

13

Caneta esferográfica, mate-
rial plástico, quantidade car-
gas 1, material ponta latão
com esfera de tungstênio,
tipo escrita me'dia, cor tinta
vermelha, características
adicionais material transpa-
rente e com orifício lateral- (
Tipo BIC, Faber Castel ou
similar com o mesmo padrão
de qualidade ).

Und 876 8.760 876 250 9.886 R$ 0,38 R$ 3.756,68

Valor total da empresa R$ 23.424.66

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua
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Und 100 12.900 1.290 350 700 100 15.340 R$ 0.38 R$ 5.829.20

13

Caneta esferográfica, mate-
rial plástico, quantidade car-
gas 1, material ponta latão
com esfera de tungstênio,
tipo escrita me'dia, cor tinta
vermelha, características
adicionais material transpa-
rente e com orifício lateral- (
Tipo BIC, Faber Castel ou
similar com o mesmo padrão
de qualidade ).

Und 876 8.760 876 250 9.886 R$ 0,38 R$ 3.756,68

Valor total da empresa R$ 23.424.66

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua
Ata de Registro de Preços n° 22/2019 - UFRJ 14/

2

S HA-CDHÉHIIO DE FERRAMENTAS [JIMCNP] I'l*III 14.756.414ƒ0001-50Endereço: AHENIIJÀ CRISTÃ. 229 - COLONIA'I'ERM NOVAAH- CEP: 69.039-530
Representam: legal:

Nome: SÀHDRÚ jOBIH CDLÀRESRG Iisl 11347557 SSPIÂH E CPF I'I"Ir 510.838.502-10

.. a a? a ag aÊ F'i F'z u- F'w a? 8' Fri' E.E a a E! 'o "- o .'fl É ee f o' E' ö E "É "Ê " ã a Va'm' vaio-GlobalB ESPECÍflCEÇãO UND na ã É ä) E ã' E ã E a w .E Uflftál'iü um]"' E :i :i 8 :i '- :i É' :i à Ig (FEP)= e ei; eÊ ea ez aã- ru el E no o: hi in U:l :I _ ë = É =D' D' D'- D'
Caneta esferográfica.
material plástico. quantidade
cargas 1. material ponta aço
inoxidável com esfera de

10 tungstãnio. tipo escrita fina. Und 100 10.?22 1.0?2 I¡F00 100 12.594 Fl$ 0.40 R$ 5.087.80cor tinta azul. características
adicionais corpo sextauado.
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rial plástico. quantidade car-
gas 1. material ponta latão
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11 azul. características adicio- Und 600 20.510 2.051 800 23.161 R$ 0.38 R$ 8.801,18nais material transparente e
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BIC. Faber Castel ou similar
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quaüdadel.
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12 preta. características adicio- Und 100 12.900 1.290 350 ?00 100 15.340 R8 0.38 R$ 5.829.20nais material transparente e
com orifício lateral- í Tipo
BIC. Faber Castel ou similar
com o mesmo padrão de
qualidade).
Caneta esferográfica, mate-
rial pla'stico. quantidade car-
gas 1. material ponta latão
com esfera de tungstênio.
tipo escrita média. cor tinta
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Valor total da empresa R$ 23.424.80

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços serã de 12 meses. a partir da sua
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assinatura, não podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte periodo:13/06/2019 a 13/06/2020.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

preços registrados nesta Ata.
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventualredução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objetoregistrado, cabendo à Administração promover as negociações junto aols)fornecedor(es).
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercadopor motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) paranegociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelomercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzirseus preços aos valores de mercado observará a classificação original.4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados eo fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso acomunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação dapenalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igualoportunidade de negociação.
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deveráproceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidascabíveis 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 noprazo estabelecido pela Administração. sem justificativa aceitável;4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste Setornar superior àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido decelebrar contrato administrativo. alcançando o órgão gerenciador eórgão(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 ocontraditório e a ampla defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fatosuperveniente. decorrente de caso fortuito ou força maior. que prejudique ocumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.9.1. por razão de interesse público; ou
4.9.2. a pedido do fornecedor.
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assinatura, não podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte periodo:13/06/2019 a 13/06/2020.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

preços registrados nesta Ata.
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventualredução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objetoregistrado, cabendo à Administração promover as negociações junto aols)fornecedor(es).
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercadopor motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) paranegociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelomercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzirseus preços aos valores de mercado observará a classificação original.4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados eo fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso acomunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação dapenalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igualoportunidade de negociação.
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deveráproceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidascabíveis 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 noprazo estabelecido pela Administração. sem justificativa aceitável;4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste Setornar superior àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido decelebrar contrato administrativo. alcançando o órgão gerenciador eórgão(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 ocontraditório e a ampla defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fatosuperveniente. decorrente de caso fortuito ou força maior. que prejudique ocumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.9.1. por razão de interesse público; ou
4.9.2. a pedido do fornecedor.
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assinatura, não podendo ser prorrogada. compreendendo o seguinte periodo:13i06i2019 a 13iüõi2020.

4. REVISÃO E caNcELAMENTo
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente. em intervalosnão superiores a 180 (cento e oitenta) dias. a fim de verificar a vantajosidade dospreços registrados nesta Ata.
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventualredução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objetoregistrado. cabendo à Administração promover as negociações junto aols)fornecedor(es).
4.3. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercadopor motivo superveniente. a Administração convocará ois) fomecedor(es] paranegociarlem) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.4.4. 0 fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelomercado será liberado do compromisso assumido. sem aplicação de penalidade.4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzirseus preços aos valores de mercado observarã a classificação original.4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados eo fornecedor não puder cumprir o compromisso. o ãrgão gerenciador poderã:4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso a

apresentados: e
4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igualoportunidade de negociação.

4.6. Não havendo exito nas negociações. o órgão gerenciador deverãproceder ã revogação desta ata de registro de preços. adotando as medidascabíveis 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 noprazo estabelecido pela Administração. sem justificativa aceitãvel;4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado. na hipótese deste setornar superior ãqueles praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito tome~o proibido decelebrar contrato administrativo. alcançando o ãrgão gerenciador eórgãois) participanteis).

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1.4.7.2 e 4.7.4 sera' formalizado por despacho do órgão gerenciador. assegurado ocontraditório e a ampla defesa.
4.9. 0 cancelamento do registro de preços poderã ocorrer por fatosuperveniente. decorrente de caso fortuito ou força maior. que preiudique ocumprimento da ata. devidamente comprovados e justificados:

4.9.1. por razão de interesse público; ou
4.9.2. a pedido do fornecedor.

3Ata de Registro de Preços n” 221'2019 - UFRJ 7!/



5. coNDIÇÓEs GERAIS

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata deregistro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1g do art. 65 da Lei nQ3.

licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preçosnos termos do art. 11, §4Q do Decreto n. 7.892, de 2013.

igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
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5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1. As condições gerais do fornecimento. tais como os prazos para entregae 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.
5.2. É 1vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata deregistro de preços. inclusive o acréscimo de que trata o § 19 do art. 65 da Lei ng8.666,93.

licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preçosnos termos do art. 11, §4D do Decreto n. 7.892, de 2013.

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

Rio de Janeiro, 13 de junho decšlfiil'ši.asW amami: won a
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