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

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 23/2019

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 nfl 33.663.683/0001-16,
neste ato representado pelo sr. ANDRÉ EsTEvEs DA sILvA, Pró-Reitor de Gestão e
Governança, nomeado pela Portaria nQ 4.897, publicada no Diário Oficial da União,
Seção 2, de 12 de junho de 2017, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de PREGAO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, nQ
1112019. publicado no Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.9
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) quantidadels) cotadais), atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nQ 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto n.9 7.892 de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposições a seguir:

1. Do iEro
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, fornecedor(es)
e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
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VIPE COMERCIAL EIREIJ
CNP] n¶ 17.526.067/0001-67

Endereço: RUA _IULIA LOPES DE ALMEIDA, 11, SOBRADO - CENTRE)
RIO DE JANEIRO/Rl- CEP: 20.080-060

Representante Legal:
Nome: KATIA MARIA AMORIM COSI'A BARCELOS

RG nP 04376141-0 DETRAN/RI e CPF n° 782.507.817-91
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Cr O ã E Cr

Grampo grampeador,
material metal, tratamento
superficial galvanizado,
tamanho 26/6, caixa C/ 5000 Cx 20 2.473 24 120 20 2.637 R$ 2,47 R$ 6.513,39
unidades. .-('l"|po ACC, Bacchi
ou similar com o mesmo
padrão de qualidade).
Caneta desenho arquitetôni-
co, material corpo plástico,
material ponta metal, carac-
terísticas adicionais tšntaš:
nanquim / uso: descart ve, `tamanho ponta Dios' cor Und 10 36 36 R$ 11,34 R$408,24
preta. (Tipo Nankim Uni Ball
Eye Fine ou similar com o
mesmo padrão de qualida-
de).
Papel impressão gráfica,
material filiset neutro, gra-
matura 68. comprimento Und 1 5 5 R$ 760,00 R$3.800,00
100. largura 70. pacote 250
folhas.

Valor total da empresa Rs 10.721,63

3. CADASTRO DE RESERVA
ITEM cLAslcÇÃo cPF/cNPJ NOME/RAZÃO soclAL
87 1 30.041.676/0001-94 VIVO LICITAÇÕES EIRELI

4. VALIDADE DA ATA
4.1. 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.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado. cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)

Ata de Registro de Preços n° 23/2019 - UFRJ .r/

VIPE COMERCIAL EIREIJ
CNP] n¶ 17.526.067/0001-67

Endereço: RUA _IULIA LOPES DE ALMEIDA, 11, SOBRADO - CENTRE)
RIO DE JANEIRO/Rl- CEP: 20.080-060

Representante Legal:
Nome: KATIA MARIA AMORIM COSI'A BARCELOS

RG nP 04376141-0 DETRAN/RI e CPF n° 782.507.817-91

e a: _

É ã še še FL. ë*É r' H ã s o "fig EE a ö E' ö e -- =a ö -u valor vafflfolúbaiClfica O O m lvl _ë Espe Çã UND 'ü'- 2 š "-2 .ê g É É E -u unitário (Rs) (as)'ii :a D g a . :1 fl- É
'5 ' ...1 w U ...1 D cu'H :_ ' .E zcr c: i: “_ u m r: :aru ro ro C , io (3 r
II D 3 m *ñ a

Cr O ã E Cr

Grampo grampeador,
material metal, tratamento
superficial galvanizado,
tamanho 26/6, caixa C/ 5000 Cx 20 2.473 24 120 20 2.637 R$ 2,47 R$ 6.513,39
unidades. .-('l"|po ACC, Bacchi
ou similar com o mesmo
padrão de qualidade).
Caneta desenho arquitetôni-
co, material corpo plástico,
material ponta metal, carac-
terísticas adicionais tšntaš:
nanquim / uso: descart ve, `tamanho ponta Dios' cor Und 10 36 36 R$ 11,34 R$408,24
preta. (Tipo Nankim Uni Ball
Eye Fine ou similar com o
mesmo padrão de qualida-
de).
Papel impressão gráfica,
material filiset neutro, gra-
matura 68. comprimento Und 1 5 5 R$ 760,00 R$3.800,00
100. largura 70. pacote 250
folhas.

Valor total da empresa Rs 10.721,63

3. CADASTRO DE RESERVA
ITEM cLAslcÇÃo cPF/cNPJ NOME/RAZÃO soclAL
87 1 30.041.676/0001-94 VIVO LICITAÇÕES EIRELI

4. VALIDADE DA ATA
4.1. 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.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado. cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)
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unidades. .-(`I'|po ACC. Bacchi
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padrão de qualidade).
Caneta desenho arquitetcini-
co. material corpo plástico.
material ponta metal. carac-
terísticas adicionais tinta:
nanquim l uso: descartável,
tamanho ponta 0.05. cor
preta. (Tipo Nankim Uni Bali
Eye Fine ou similar com o
mesmo padrão de qualida-
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Und 10 36 35 R$ 11.34 R$ 400.24

Papel impressão grafica.
material filiset neutro. gra-
mature 00. comprimento Und 1 5 5 R$ ?00.00 R$3.000,00
100. largura 70. pacote 250
folhas.

Valor total da empresa Rs 10.721,63
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4. VALIDADE DA ATA
4.1. 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:
131'06/2019 a 13/05/2020.

5. REVISÃO E cANcELAMENTo
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente. em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias. a fim de verificar a ventajosidade dos
preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado. cabendo à Administração promover as negociações junto aois)
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fornecedor(es).

5.3. 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.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

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

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.

5.6. Näo havendo êxito nas negociações. o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) participante(s).

5.8. 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.
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente. decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata. devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou
5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. 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.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 19 do art. 65 da Lei nQ
8.666/93.

6.3. 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

Ata de Registro de Preços n° 23/2019 - UFRJ ÁI/

fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para
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comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da
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cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) participante(s).

5.8. 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.
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superveniente. decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata. devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou
5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. 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.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 19 do art. 65 da Lei nQ
8.666/93.

6.3. 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
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5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente. a Administração convocará ois) fornecedories) para
negociadem) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido. sem aplicação de penalidade.

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

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

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações. o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação desta ata de registro de preços. adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O registro do fornecedor serã cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração. sem justificativa aceitável;
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado. na hipotese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo. alcançando o orgão gerenciador e
orgão(s) participante(s).

5.8. D 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.
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente. decorrente de caso fortuito ou força maior. que prejudique o
cumprimento da ata. devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou
5.9.2. a pedido do fornecedor.

E. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. 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 Referencia. ANEXO A0 EDITAL.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços. inclusive o acréscimo de que trata o š lii do art. 65 da Lei nii
3.656ƒ93.

6.3. 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
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licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços,
nos termos do art. 11, §4Q 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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UNIVERSIDADE FEDERAL DO 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 NQ 24/2019

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 nQ 33.663.683/0001-16.
neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Pró-Reitor de Gestão e
Governança, nomeado pela Portaria nS2 4.897, publicada no Diário Oficial da União,
Seção 2, de 12 de junho de 2017, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de PREGAo, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, ng
1112019, publicado no Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.9~
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 n52 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
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.

.i à

2. Dos PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIvos
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° 24/2019 - UFRJ 7;/
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO 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 NQ 24/2019

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 nQ 33.663.683/0001-16.
neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Pró-Reitor de Gestão e
Governança, nomeado pela Portaria nS2 4.897, publicada no Diário Oficial da União,
Seção 2, de 12 de junho de 2017, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de PREGAo, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, ng
1112019, publicado no Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.9~
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 n52 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
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.

.i à

2. Dos PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIvos
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° 24/2019 - UFRJ 7;/

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N'ii 11/2019

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NP 24/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de Gestão e
Govemança- PR-G, com sede na Rua Paulo Emidio Barbosa. 485. Parque Tecnológico.
Cidade Universitaria. Rio de janeiro. Rj, CEP 21941-902. Prédio das Prã- Reitorias
(antigo pre'dio GTEC Petrobrás), inscrita no CNPJ/MF sob o nn 33.663.68310001-16.
neste ete reereeenteeie pele sr. ANDRÉ EsTEvEs DA sILvA. Pre-aeiter ee oeetae e
Governança. nomeado pela Portaria nii 4.897. publicada no Diãrio Oficial da União.
Seção 2. de 12 de junho de 2017. considerando o julgamento da licitação na
modalidade de PREGAO. na forma ELETRONICA. para REGISTRO DE PREÇOS. ng
1112019. publicado no Diario Oficial de 31/05/2019. processo administrativo na?
23929.02834312018-68. RESOLVE registrar os preços dais) empresals) indicadais) e
qualificadals) nesta ATA. de acordo com a classificação por eia(s) alcançadals) e
nais) quantidadeis) cotada(s). atendendo as condições previstas no edital.
sujeitando-se as partes ãs normas constantes na Lei ni? 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. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição
parcelada de Materiais de ExpedienteI 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.

.j ii

2. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado. as especificações do objeto. a quantidade. fornecedor(es)
e as demais condiçães ofertadas nais) proposta(s) são as que seguem:

e 1
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TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA ElRELl
CNPJ n' 22.047.738/0001-47

Endereço: RUA DOS ANDRADAS, 181- CENTRO
RIO DE jANEiRO/Rk CEP: 20.080-020

Representante Legal:
Nome: LUCIA HELENA MONTEIRO DA SILVA VALENTE
RG nfl 09564146-0 IFP/RJ e CPF n° 026.069.807-51

ITE
M EspeciFicAçÃo Und

QTD omuâse ~ Qro uAso
153135; UASG 153115: QTDToTAL valorunn:

153151: ANUAL (as) “mr-mta' umInst. Econ. CTIUFRJ UFRJ
Ind. IUFRJ

Requisição
Minima

24

Clipe, tamanho 2,
Material metal.
formato paralelo, caixa
c/ 100 unidades. -(`l“|po
ACC, B.J.K, Bacchi ou
similar com o mesmo
padrão de Iqualidade).

CX 48 500 48 4.733 5.281 R$ 0,92 R$ 4.858,52

54

Pasta arquivo, material
plástico corrugado
flexível, tipo com abas,
largura 250 mm, altura
335 mm, lombada 55
mm, cor azul,
caracteristicas
adicionais com elástico

UND 463 4.625 4.625 R$ 1,75 R$ 8.093,75

55

Pasta arquivo, material
plástico corrugado
flexível, tipo com abas,
largura 250 mm, altura
340 mm, lombada 20
mrn. cor amarela,
caracteristicas

Vadicionais cofmelástico

UND 433 4.325 4.325 R$ 1,50 R$ 6.487,50

56

Pasta arquivo, material
plástico corrugado
flexível, tipo com abas.
largura 250 mm, altura
340 mm, lombada 35
mm, cor amarela,
caracteristicas'l f'
adicionais com elástico

UND 431 4.305 4.305 R$ 1,57 R$ 6.758,85

57

Pasta arquivo, material
plástico corrugado
flexível, tipo com abas,
largura 250 mm, altura
340 mm. lombada 35
mm, cor azul,
características
adicionais comfelástico

UND 439 4.385 4.385 R$ 1,60 R$ 7.016,00

58

Pasta arquivo, material
plástico corrugado
flexível, tipo
documento, largura
250 mm, altura 340
mm, lombada 60 mm,
cor amarela,
caracteristicas
adicionais aba e
elástico

UND 416 4.160 4.160 R$ 1,77 R$ 7.363,20

85

Saco documento,
material plástico
cristalino, capacidade
folhas 10,
comprimento 330,
largura 240, número
furos sem furos,
espessura 0,12

UND 100 1.000 1.000 R$ 0,19 R$ 190,00

Valor total da empresa R$ 40.767,82
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TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA ElRELl
CNPJ n' 22.047.738/0001-47

Endereço: RUA DOS ANDRADAS, 181- CENTRO
RIO DE jANEiRO/Rk CEP: 20.080-020

Representante Legal:
Nome: LUCIA HELENA MONTEIRO DA SILVA VALENTE
RG nfl 09564146-0 IFP/RJ e CPF n° 026.069.807-51

ITE
M EspeciFicAçÃo Und

QTD omuâse ~ Qro uAso
153135; UASG 153115: QTDToTAL valorunn:

153151: ANUAL (as) “mr-mta' umInst. Econ. CTIUFRJ UFRJ
Ind. IUFRJ

Requisição
Minima

24

Clipe, tamanho 2,
Material metal.
formato paralelo, caixa
c/ 100 unidades. -(`l“|po
ACC, B.J.K, Bacchi ou
similar com o mesmo
padrão de Iqualidade).

CX 48 500 48 4.733 5.281 R$ 0,92 R$ 4.858,52

54

Pasta arquivo, material
plástico corrugado
flexível, tipo com abas,
largura 250 mm, altura
335 mm, lombada 55
mm, cor azul,
caracteristicas
adicionais com elástico

UND 463 4.625 4.625 R$ 1,75 R$ 8.093,75

55

Pasta arquivo, material
plástico corrugado
flexível, tipo com abas,
largura 250 mm, altura
340 mm, lombada 20
mrn. cor amarela,
caracteristicas

Vadicionais cofmelástico

UND 433 4.325 4.325 R$ 1,50 R$ 6.487,50

56

Pasta arquivo, material
plástico corrugado
flexível, tipo com abas.
largura 250 mm, altura
340 mm, lombada 35
mm, cor amarela,
caracteristicas'l f'
adicionais com elástico

UND 431 4.305 4.305 R$ 1,57 R$ 6.758,85

57

Pasta arquivo, material
plástico corrugado
flexível, tipo com abas,
largura 250 mm, altura
340 mm. lombada 35
mm, cor azul,
características
adicionais comfelástico

UND 439 4.385 4.385 R$ 1,60 R$ 7.016,00

58

Pasta arquivo, material
plástico corrugado
flexível, tipo
documento, largura
250 mm, altura 340
mm, lombada 60 mm,
cor amarela,
caracteristicas
adicionais aba e
elástico

UND 416 4.160 4.160 R$ 1,77 R$ 7.363,20

85

Saco documento,
material plástico
cristalino, capacidade
folhas 10,
comprimento 330,
largura 240, número
furos sem furos,
espessura 0,12

UND 100 1.000 1.000 R$ 0,19 R$ 190,00

Valor total da empresa R$ 40.767,82
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TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIREL!
CNPJ n” 22.047.738/0001-47

Endereço: RUA DOS ANDRADAS. 131- CENTRO
RIO DE jANEIRÚIRJ- CEP: 20.080-020

Representante Legal:
Nome: LUCIA HELENA MONTEIRO DA SILVA VALENTE
RG nii 09564146-0 IFP/RJ e CPF n” 02506930551

ITE
I'H

I

EsPEcIFcÇÃo Und Requisição
Mínima

QTD
UABG

153135:
inst. Econ.
lnd. ¡UFRJ

QTD
UASG

153157:
CI'IUFRJ

QTD UASG
153115:

UFRJ
0m TDTAL

ANUAL
valor Llnlt

(Rs) valor Total ms)

24

Clipe. tamanho 2.
Material metal.
formato paralelo, caixa
cf 100 unidades. -í'l'lpo
ACC. BJJ'Z. Bacchi ou
similar com o mesmo
padrão de ouaíidadei.

CX 45 500 45 4.733 5.251 5.5 0,92 5.5 4.55 5,52

54

Pasta arquivo. material
plastico corrugado
flexível. tipo com abas.
largura 250 mm. altura
335 rnrn. lombada 55
mm, cor azui,
características
adicionais com elástico

UND 453 4.525 4.525 R$ 1.?5 55 5.053,25

55

Pasta arquivo. material
plástico corrugado
flexível. tipo com abas.
largura 250 mm, altura
340 mm. lombada 20
mm. cor amarela.
características
adicionais com elástico

UND 433 4.325 4.325 5.5 1,50 FI$ 5.45150

55

Pasta arquivo. material
piastico corrugado
flexível. tipo com abas.
largura 250 mm. altura
340 mm. iombada 35
mm, cor almareia.
características* '”
adicionais com eiästíco

UND 431 4.305 4.305 5.55 1,5? Fi$ 5155,55

5?

Pasta arquivo. material
plástico corrugado
flexível. tipo com abas.
largura 250 mm. aitura
340 mm. lombada 35
mm. cor azul.
características
adicionais com elástico

UND 439 4.355 4.355 FI$ 1,50 55 1015.00

55

Pasta arquivo, material
plastico corrugado
flexível. tipo
documento. largura
250 mm, altura 340
mm, lombada 50 mm.
cor amarela.
características --
adicionais aba e
elásticd

UND 415 4.150 4.150 FI$ 1,?? Fl$ 2.353,20

55

Saco documento,
material plastico
cristalino, capacidade
foíhas 10.
comprimento 330.
largura 240, número
foros sem furos.
espessura 0.12

UND 100 1.000 1.000 Fi$ 0,15 Fil$ 100,00

valor total da empresa as 4o.?e?.a2
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3. CADASTRO DE RESERVA

ITEM cLAslcçÃo cPF/cNPJ NOME/RAZÃO socIAL
24 1 11.061.425/0001-27 DENIS ERNANI BECKER

4. VALIDADE DA ATA

4.1. 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.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).

5.3. 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.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

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

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da

hr*penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação. -. . _ .

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder ã revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no

ç prazo estabelecido pela Administração. sem justificativa aceitável;
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido'de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) participante(s).

5.8. 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

3
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3. CADASTRO DE RESERVA

ITEM cLAslcçÃo cPF/cNPJ NOME/RAZÃO socIAL
24 1 11.061.425/0001-27 DENIS ERNANI BECKER

4. VALIDADE DA ATA

4.1. 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.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).

5.3. 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.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

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

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da

hr*penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação. -. . _ .

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder ã revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no

ç prazo estabelecido pela Administração. sem justificativa aceitável;
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido'de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) participante(s).

5.8. 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
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3. CADASTRO DE RESERVA

meu cmssincâçÃo cPF/cnpj l NoMEmAzÃo social.
24 1 11.061.425/0001-27 DENIS ERNANI BECKER

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços serã de 12 meses. a partir da sua
assinatura. não paciencia ser prorrogada, compreendendo o seguinte periodo:
13/06ƒ2019 a 13/06í2020.

s. REvlsÃo E cANcELAMENTo
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente. em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias. a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto aois)
fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente. a Administração convocará ois) fornecedorles) para
negociarlem) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

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

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimentol e sem aplicação da

e 'i penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação. -. . . r.

5.6. Não havendo exito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder ã revogação desta ata de registro de preços. adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no

ç prazo estabelecido pela Administração. sem justificativa aceitável;
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipotese deste se
tornar superior ãqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torneao proibido Ide
celebrar contrato administrativo. alcançando o orgão gerenciador e
ãrgãols) participantels).

5.8. Cl cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 43.1,
4.?.2 e 4.?.4 sera formalizado por despacho do orgão gerenciador, assegurado o
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contraditório e a ampla defesa.
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito Ou força maior, que prejudique O
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou
5.9.2. a pedido dO fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. 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.

6.2. 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 ng
8.666/93.
6.3. 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, §4Q 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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,_- l. ` esà I'= ' . gar-W .. oia”

4 ._ 'L ` i nl; " *fA ORÉ EST ves OA*$|LVAW*"`
Pró eitOr de Gestãgçefiãvemança

LUCIA HELENA O DA IL A VALENTE
RG n9 09564146-0 IFP/RJ e CPF n° 026.069.807-51

Representante da Empresa
TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI

l32.047.730/0001-471
TULUN INFORMÁTICA E
TECNOLOGIA EIRELI EPP
Rua dos Andradas, n° 179

Centro - CEP 20080-021

|_ RIO DE JANEIRO - RJ _I
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contraditório e a ampla defesa.
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito Ou força maior, que prejudique O
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou
5.9.2. a pedido dO fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. 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.

6.2. 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 ng
8.666/93.
6.3. 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, §4Q 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 eitOr de Gestãgçefiãvemança

LUCIA HELENA O DA IL A VALENTE
RG n9 09564146-0 IFP/RJ e CPF n° 026.069.807-51

Representante da Empresa
TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI

l32.047.730/0001-471
TULUN INFORMÁTICA E
TECNOLOGIA EIRELI EPP
Rua dos Andradas, n° 179

Centro - CEP 20080-021
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contraditório e a ampla defesa.
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por feto
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou
5.9.2. a pedido do fornecedor.

e. coNolçÓEs GERAIS
6.1. 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, encontramfse definidos
no Termo de Referencia, ANEXO AO EDITAL.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § lã' do art. 65 da Lei nfl
8.666i93.
6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação
dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou servicos com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços,
nostermos do art. 11, §49 do Decreto n. 7.892, de 2013.

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

Rio de janeiro, 13 de junho de 2019.
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LUCIA HELENAWI O DA IL A VALENTE

RG nfl 09564146-0 IFP/Rj e CPF n” 026.069.807-51
Representante da Empresa

TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI
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TULUN ¡NFoRMÁTIcA E
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Rua dos Andradas, nn 1129

Centro - CEF' 200804121
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIRO

PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NR 11/2019

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NQ 2512019

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 Prõ- Reitorias (antigo prédio GTEC Petrobrás), inscrita no CNPJ/MF
sob o n9 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 jurlho de
2017, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGAO, na
forma ELETRONICA, para REGISTRO DE PREÇOS, ng 11/2019, publicado no
Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo nf!
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) cotadals), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n'Q
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, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) propostals) são as que
seguem:

1
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIRO

PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NR 11/2019

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NQ 2512019

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 Prõ- Reitorias (antigo prédio GTEC Petrobrás), inscrita no CNPJ/MF
sob o n9 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 jurlho de
2017, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGAO, na
forma ELETRONICA, para REGISTRO DE PREÇOS, ng 11/2019, publicado no
Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo nf!
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) cotadals), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n'Q
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, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) propostals) são as que
seguem:

1
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uNIvERsIDADE FEDERAL Do RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NR 11i'2019

ANEXO u - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n” 23079.028343/2018-68I

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 25/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIRO. por meio da Pró-Reitoria de
Gestão e Govemança- PR-6, com sede na Rua Paulo Emidio Barbosa. 485,
Parque Tecnológico, Cidade Universitária, Rio de janeiroIr Rj. CEP 21941-907.
Predio das Pro- Reitorias (antigo pre'dio GTEC Petrobrás), inscrita no CNPjƒMF
sob o nfi 33.663.683/0001-16. neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ
ESTEVES DA SILIIIIIIIr Pro-Reitor de Gestão e Governança. nomeado pela Portaria
niii 4.897. publicada no Diãrio Oficial da União, Seção 2, de 12 de junho de
2017, considerando D julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO. na
forma ELETRONICA, para REGISTRO DE PREÇOS, ns 11/2019, publicada na
Diario Oficial de 31/05/2019. processo administrativo nfi!
23029.028343/2018-68, RESOLVE registrar os preços dais) empresa(s)
indicadais) e qualificada(s) nesta ATA. de acordo com a classificação por
elais) alcançadais) e na(s) quantidade(s) cotadais). atendendo as condições
previstas no edital, sujeitandose as partes ãs normas constantes na Lei ni?
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nfl 7.892 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. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do Objeto, a quantidade,
fornecedodes) e as demais condições Ofertados nais) propostais) são as que
seguem:

Ata de Registro de Preços n° 25,!2019 H UFRJ I



DANILO SILVA MACIEL
CNP] n'I 22.184.547/0001-27

Endereço: AVENIDA AMERICA. 2583 - ZONA 01
CIANORTEIPR- CEP: 87.200-045

Representante Legal:
Nome: DANILO SID/A MACIEL

RG nII 110644337 SESPIPR e CPF n' 075.863.809-45
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Mouse, tipo usb.
modelo óptico,
características
adicionais corn
scroll, formato
ergonõmico, Und 10 2.173 220 120 100 10 2.623 R$ 5,64 R$ 14.793,72

quantidade botões
controle 03,
resolução 800, cor
preta, comprimento
cabo 1,40

Valor total da empresa Rs 14.793 72

3. CADASTRO DE RESERVA

l |TEM cLAslcçÃol cPF/cNPJ l NOME/RAZÃO soclAL '
1 ‹ 22.361.150/0001-63 JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO 75012227387

50 . .. Y

| 2 | 30.435.225/000131 LADO C COMERCIO E IMPORTAÇAO HOME OFFICE
EIRELI

4. VALIDADE DA ATA
4.1. 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.

5. REvlsÃo E cANcELAMENTo
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo ã Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).

5.3. 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.
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DANILO SILVA MACIEL
CNP] n'I 22.184.547/0001-27

Endereço: AVENIDA AMERICA. 2583 - ZONA 01
CIANORTEIPR- CEP: 87.200-045

Representante Legal:
Nome: DANILO SID/A MACIEL

RG nII 110644337 SESPIPR e CPF n' 075.863.809-45
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Mouse, tipo usb.
modelo óptico,
características
adicionais corn
scroll, formato
ergonõmico, Und 10 2.173 220 120 100 10 2.623 R$ 5,64 R$ 14.793,72

quantidade botões
controle 03,
resolução 800, cor
preta, comprimento
cabo 1,40

Valor total da empresa Rs 14.793 72

3. CADASTRO DE RESERVA

l |TEM cLAslcçÃol cPF/cNPJ l NOME/RAZÃO soclAL '
1 ‹ 22.361.150/0001-63 JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO 75012227387

50 . .. Y

| 2 | 30.435.225/000131 LADO C COMERCIO E IMPORTAÇAO HOME OFFICE
EIRELI

4. VALIDADE DA ATA
4.1. 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.

5. REvlsÃo E cANcELAMENTo
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo ã Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).

5.3. 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.
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DANILO SID/A MAClEL
CNP] n' 22.184.547/0001-27

Endereço: AVENIDA AMERICA. 2583 - ZONA 01
ClANORTE/PR* CEP: 87.200-045

Representante Legal:
Nome: DANIUD SID/A MACIEL

RG nii 110644337 SESP/PR e CPF n' 075.863.809-45
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Mouse. tipo uso.
modelo optico.
caracteristicas
adicionais com
scroll. formato

50 ergonomico. l_lrirl 10 2.123 220 120 100 10 2.623 R$ 5.66. R$ 14.293,22

quantidade botões
controle 03.
resolução 500. cor
preta. comprimento
cano 1.40

Valor total da empresa E* 14393 T2

3. CADASTRO DE RESERVA
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4. VALIDADE DA ATA
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses. a partir da
sua assinatural não podendo ser prorrogada. compreendendo o seguinte
período: 13/06/2019 a 13/06/2020.

5. REvlsÃo E cANcELAMENTo
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente. em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado. cabendo "a Administração promover as negociações junto
aols) fornecedor(es).
5.3. Quando o preço registrado tornar«se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente. a Administração convocará els)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
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5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penaHdade.

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

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

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

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

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

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceüávek
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

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

5.8. 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.

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

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. 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.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 19 do art. 65
da Lei nQ 8.666/93.
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6.3. 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, §49 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 dejaneiro, 13 de junho de 2019.
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