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uNIvERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO ELETRONICO 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 26/2019

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 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 PREGAO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, nQ

11/2019, publicado nO Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.9-

23079.028343/2018-68, RESOLVE registrar Os preços da(S) empresals) indicada(S) e

qualificadals) nesta ATA, de acordo com a classificação por eIa(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 nQ 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

Gestoras, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas

em Edital e Seus anexos.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E ouANTITATIvOS

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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uNIvERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO ELETRONICO 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 26/2019

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 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 PREGAO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, nQ

11/2019, publicado nO Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.9-

23079.028343/2018-68, RESOLVE registrar Os preços da(S) empresals) indicada(S) e

qualificadals) nesta ATA, de acordo com a classificação por eIa(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 nQ 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

Gestoras, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas

em Edital e Seus anexos.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E ouANTITATIvOS

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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uNIvERSIvE FEDERAL oo RIO oE JANEIRO

PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO oE PREÇOS Ns 1112019

ANEXO II - ATA oE REGISTRO oE PREÇOS

(Processo Administrativo nli 23079.028343/2018»68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 26/2019

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

Governança* PR-õ, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa, 485, Parque Tecnolõgico,

Cidade Universitaria, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941P90'i', Prédio das Prõ- Reitorias

(antigo predio GTEC Petrobrás), inscrita no CNPJIMF sob O nii 33.663.683/0001-16,

neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Prõ-Reitor de Gestão e

Governança, nomeado pela Portaria nEi 11.897, publicada no Diario Oficial da União,

Seção 2, de 12 de junho de 2017, considerando O Julgamento da licitação na

maaanaaae de PREGAO, Ra forma ELETRONICA, para REGISTRO oE PREÇOS, AP

1112019, publicado no Diario Oficial de 31/05f2019, processo administrativo nfi

23079.028343/2018-68, RESOLVE registrar Os preços da(s) empresals) indicadals) e

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

nais) quantidadeis) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,

suieitando-se as partes as normas constantes na Lei nig 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 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, oos PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E OuANTITATIvOS

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

e as dernais condições ofertadas na(s) proposta(s) säo as que seguem:
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CNPJ n° 22.96
Endereço: RUA FUAD AZER. 27

lTAPUi/SP-
3- CO

LR. coMÉRclo oe suPRiMENTos LTDA
6.060/0001-11

NEGO ARLINDO Jose zANoTo
cEPz 17.230-000

Representante Legal:
Nome: LUCAS ALFREDO THEODORO

RG nii 462460320 SSPISP e CPF n° 384.832.908-30
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Valor
Unkáno

(R$l

Valor Global
(R$l

Bloco recado, material
papel, cor amarelo, largura
76 mm, comprimento 102
mm, tipo removível,
características adicionais
auto-adesivo bloco com 100
FL. (Tipo 3M, Adeibrás ou
similar com o mesmo
padrão de qualidade)

Und 120 6.164 120 6.284 R$ 1.78 R$ 11.185,52

16

Caneta hidrográfica, mate-
rial plástico, cor carga ver-
de, aplicação retroprojetor-
(Tipo Pilot, Hélios ou similar
com o mesmo padrão de
ouaHdadeL

Und 48 2.114 48 2.162 R$ 1,28 R$ 2.767.36

29

Cola, cor branca, aplicação
papel, caracteristicas adici-
onais: atóxica, tipo bastão,
tubo c! 209 - (Tipo Tenaz,
Cascola, Artmaxi, ou similar
com o mesmo padrão de
quaüdadey

Und 100 2.896 287 200 3.383 R$ 0.79 R$ 2.672,57

61

Pilha, tamanho palito, mo-
delo aaa, características
adicionais cartela c/2 uni-
dades, não contém mercú-
rio e cãdmio, sistema ele-
troquímico alcalina, tensão
nominal 1,5v

Und 40 4.204 420 72 120 40 4.856 R$ 1.79 R$ 8.692,24 I

62

Pilha, tamanho pequena,
modelo aa, características
adicionais cartela c/2 uni-
dades, não contém mercú-
rio e cádmio, sistema ele-
troquímico alcalina, tensão

_ nominal 1,5v

Und 40 7.912 120 40 8.072 R$ 1.78 R$ 14.368,16

76

Saco documento, material
plástico transparente, ca-
pacidade folhas 40, com-
primento 330 mm, largura
240 mm, número furos 4
furos, espessura 0,14 mm

Und 36.814 3.681 2.000 2.000 44.495 R$ 0,10 R$ 4.449,50

103

Oculos proteção, aplicação
laboratório, caracteristicas
adicionais: anatômico, vi-
são 120", antiembaçante,
desinfecção.

Und. 10 100 100 R$ 3,00 R$ 300.00

Valor total da empresa R$ 44.435,35
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CNPJ n° 22.96
Endereço: RUA FUAD AZER. 27

lTAPUi/SP-
3- CO

LR. coMÉRclo oe suPRiMENTos LTDA
6.060/0001-11

NEGO ARLINDO Jose zANoTo
cEPz 17.230-000

Representante Legal:
Nome: LUCAS ALFREDO THEODORO

RG nii 462460320 SSPISP e CPF n° 384.832.908-30
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Valor
Unkáno

(R$l

Valor Global
(R$l

Bloco recado, material
papel, cor amarelo, largura
76 mm, comprimento 102
mm, tipo removível,
características adicionais
auto-adesivo bloco com 100
FL. (Tipo 3M, Adeibrás ou
similar com o mesmo
padrão de qualidade)

Und 120 6.164 120 6.284 R$ 1.78 R$ 11.185,52

16

Caneta hidrográfica, mate-
rial plástico, cor carga ver-
de, aplicação retroprojetor-
(Tipo Pilot, Hélios ou similar
com o mesmo padrão de
ouaHdadeL

Und 48 2.114 48 2.162 R$ 1,28 R$ 2.767.36

29

Cola, cor branca, aplicação
papel, caracteristicas adici-
onais: atóxica, tipo bastão,
tubo c! 209 - (Tipo Tenaz,
Cascola, Artmaxi, ou similar
com o mesmo padrão de
quaüdadey

Und 100 2.896 287 200 3.383 R$ 0.79 R$ 2.672,57

61

Pilha, tamanho palito, mo-
delo aaa, características
adicionais cartela c/2 uni-
dades, não contém mercú-
rio e cãdmio, sistema ele-
troquímico alcalina, tensão
nominal 1,5v

Und 40 4.204 420 72 120 40 4.856 R$ 1.79 R$ 8.692,24 I

62

Pilha, tamanho pequena,
modelo aa, características
adicionais cartela c/2 uni-
dades, não contém mercú-
rio e cádmio, sistema ele-
troquímico alcalina, tensão

_ nominal 1,5v

Und 40 7.912 120 40 8.072 R$ 1.78 R$ 14.368,16

76

Saco documento, material
plástico transparente, ca-
pacidade folhas 40, com-
primento 330 mm, largura
240 mm, número furos 4
furos, espessura 0,14 mm

Und 36.814 3.681 2.000 2.000 44.495 R$ 0,10 R$ 4.449,50

103

Oculos proteção, aplicação
laboratório, caracteristicas
adicionais: anatômico, vi-
são 120", antiembaçante,
desinfecção.

Und. 10 100 100 R$ 3,00 R$ 300.00

Valor total da empresa R$ 44.435,35
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LR. coMÉncIo DE suPniMr-:rnos LTDA
cNPJ n'I zzsõseõofoool-u

Endereço: RUA FUAD AZER. 273-- CONEGO ARLINDO jOSE ZANOTO
ITAPUi/SP- CEP: 17.230-500

Representante Legal:
Nome: LUCAS ALFREDO THEÚDORO

RG nii 462450320 SSP/SP e CPF n” 38453195530
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Valor
Unltárlo

5355
Valor Global

iR$i

Bloco recado. materiai
papel. cor amarelo. largura
15 mm. comprimento 152
mm. tipo removível.
caracteristicas adicionais
auto-adesivo bloco com 105
FL. [Tipo BM. Adelnrás ou
simiiar com o mesmo
padrão de ouaiidadel

Und 125 5.154 125 5.255 R$ 1.75 Fi$ 11.155.52

15

Caneta hidrográfica. mate-
ria! plastico. cor carga ver-
de. aplicação retroprojetor-
(Tipo Pilot. Hãiios ou similar
com o mesmo padrão de
duaHdadeL

Und 45 2.114 45 2.152 R$ 1.25 Fi$ 2.25135

25

Caia. cor branca. aplicação
papel. caracteristicas adici-
onais: atóidca. tipo bastão.
tubo cl 25g - (Tipo Tenaz.
Cascola. Artmaid. ou similar
com o mesmo padrão de
ouaüdadeL

Und 155 2.555 257 255 3.353 Fi$ 5.75 R$ 2.522.152

51

Pilha. tamanho palito. moF
delo aaa. caracteristicas
adicionais cartela ci2 uni-
dades. não contem mercú-
rio e ca'dmio. sistema ele-
trouulmico alcaiina. tensão
nominal 1.5v

Und 45 5.254 5.25 72 125 6.5 4.555 R5 1.75 Ft$ 5.552.26.

52

Pilha. tamanho pequena.
modeio aa. características
adicionais cartela cƒ2 uni-
dades. não contérn mercú-
rio e cãdmio. sistema eleu
troouimico alcalina. tensão
nominal 1.5u

Und 45 7.512 125 45 5.572 Fi$ 1.?5 Fi$ 14.355.15

25

Saco documento. materiai
plástico transparente. ca-
pacidade foihas 45. com-
primento 33d mm. largura
240 mm. número furos 4
furos. espessura 5.14 mm

Und 35.514 3.551 2.555 2.555 45.455 5$ 5.15 Fi$ 5545.55

153

Oculos proteção. aplicação
laboratorio. caracteristicas
adicionais: anatômico. ui.
são 125". antiemnaçante.

I desinfecção.

Und. 15 155 155 R5 355.55

Vaior totai da empresa R5 44.435.351
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3. VALIDADE DA ATA

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

assinatura, não podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte periodo:

13/06/2019 a 13/06/2020.

4. REvisÃo E cANcELAMENTo

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamenteI em intervalos

não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos

preços registrados 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. 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 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

Órgãois) 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

3
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3. VALIDADE DA ATA

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

assinatura, não podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte periodo:

13/06/2019 a 13/06/2020.

4. REvisÃo E cANcELAMENTo

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamenteI em intervalos

não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos

preços registrados 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. 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 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

Órgãois) 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

3
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3. VALIDADE DA ATA

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

assinatura. não podendo ser prorrogada. compreendendo o seguinte periodo:

13¡06ƒ2019 a 13/06/2020.

4. nevlsÃo E cANcELAMENTo

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente. em intervalos

não superiores a 180 (cento e oitenta) dias. a firn 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 aols)

fornecedories).

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

por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedorles) para

negociariem) 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 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 exito 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 condiçães da ata de registro de preços:

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivaiente no

prazo estabelecido peia 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 órgão gerenciador e

orgãoisl 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 orgão gerenciadorI 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

3
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4.9.2. a pedido do fornecedor.

5. 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 EDlTAL.

5.2. 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 ng

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, §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 de Janeiro, 13 de junho de 2019.

.sv
9195 gi'ö-Q

í - bíg'âg'lxoi àe' E): a Mew

“is . f “v ,RW/'mw
ANDRE Esev s,f='oms|LvA

Prgíwlíeitor de fes ã -' e Governança
_,_.

l_uclfllsflfiv7 ' l,I É O THEODORO
RG nQ 4624603201§ if e CPF n° 384.832.988-30
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4.9.2. a pedido do fornecedor.

5. 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 EDlTAL.

5.2. 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 ng

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, §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 de Janeiro, 13 de junho de 2019.
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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 š 1Q do art. 55 da Lei nE

8.666/93.

5.3. e ata de realização da sessão pública do pregão. contendo a relaçäo
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 (tres) vias de

igual teor. que. depois de lida e achada em ordem. vai assinada pelas partes e

encaminhada copia aos demais orgãos participantes (se houver).

Rio de janeiro, 13 de junho de 2019.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Ng 11/2019

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ng 27/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de Gestão e
Govemança- PR-G, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa, 485, Parque Tecnológico,
Cidade Universitária, Rio de janeiro, RJ, CEP 21941-907, Prédio das Pró- Reitorias
(antigo prédio GTEC Petrobrás), inscrita no CNPJ/MF sob o 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. 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, fornecedor(es)
e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

t
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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 Ng 27/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de Gestão e
Govemança- PR-G, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa, 485, Parque Tecnológico,
Cidade Universitária, Rio de janeiro, RJ, CEP 21941-907, Prédio das Pró- Reitorias
(antigo prédio GTEC Petrobrás), inscrita no CNPJ/MF sob o 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. 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, fornecedor(es)
e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

t
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIRO
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nn 11/2019

ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n” 23079.028343I2018~68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ni'I 27/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANElRO. por meio da Pro-Reitoria de Gestão e
Govemança- PR-G. com sede na Rua Paulo Emidio Barbosa. 485. Parque Tecnológico.
Cidade Universitária, Rio de janeiro, Rj, CEP 21941-907. Predio das Pro- Reitorias
(antigo predio GTEC Petrobrás). inscrita no CNPJ/MF sob o ni 33.663.683ƒ0001-16.
neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA. Pro-Reitor de Gestão e
Governança, nomeado pela Portaria nfl 4.897. publicada no Diãrio 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. nQ
11i2019. publicado no Diário Oficial de 31/05l2019. processo administrativo nfi
23079.028343ƒ2018~68, RESOLVE registrar os preços dais) empresalsj indicadais) e
qualificada(s) nesta ATA. de acordo com a classificação por ela(s) aicançadals] e
nais) quantidadejs) cotada(s). atendendo as condiçoes 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 ni* 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
parceiada de Materiais de Expediente, Descartáveis e outros para suprir as
necessidades da Universidade Federal do Rio de janeiro e suas diversas Unidades
Gestoras, conforme condiçoes, 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. fornecedoriesi
e as demais condiçoes ofertadas na(s) propostais) são as que seguem:

.If
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As oIs'IRIBqoRA DA FAMIuA LmA
cNPj n' 21.203.405moo1-76

Endereço: RuA MINIsTRo GABRIEL PAssos, 119 - BAIRRO oIJMPIco
cARANoAI/ MINAS GERAIs- cEPz 36.280-000

Representante Legal:
Nome: wELuNGroN GEovANI AwEs

RG nfl 19252241 ssP/MG e cPF n' 123.132.475-78

.., e e e e:z u- -É ä m E' äã 53
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Bloco recado, material papel,
cor amarelo, largura 38 mm,
comprimento 50 mm, tipo
removível, características5 adicionais autofideswo' bloco cl Und ç 150 3.575 300 3.875 R$ 0,62 R$ 2.402,50
100 FL. (Tipo 3M, Adelbrás ou
similar com o mesmo padrão de
qualidade) 1
Caixa arquivo, material plástico,

9 dimensões 135 x 240 x 360 mm, Und 1.040 10.400 10.400 R$ 2,23 R$ 23.192,00
cor azul (polionda)
Cinta elástica, material látex,
forma circular, tamanho 18,

22 caixa com 25 g.(Tipo Látex, CX 36 6.448 36 6.484 R$ 0,67 R$4.344,28
Manuth ou similar com o mesmo
padrão de dualidade);
Cola, composição cianiacrilato,
aplicação materiais porosos,
caracteristicas adicionais bico

27 aplicador, tipo instantânea, tubo Und 50 2.762 100 2.862 R$1,18 R$3.377,16
cl 39 (Tipo super bonder ou
mesmo padrão de
quaHdade)

Valor total da empresa . R$ 33.315,94

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

2
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As oIs'IRIBqoRA DA FAMIuA LmA
cNPj n' 21.203.405moo1-76

Endereço: RuA MINIsTRo GABRIEL PAssos, 119 - BAIRRO oIJMPIco
cARANoAI/ MINAS GERAIs- cEPz 36.280-000

Representante Legal:
Nome: wELuNGroN GEovANI AwEs

RG nfl 19252241 ssP/MG e cPF n' 123.132.475-78
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O O' 0.5

Bloco recado, material papel,
cor amarelo, largura 38 mm,
comprimento 50 mm, tipo
removível, características5 adicionais autofideswo' bloco cl Und ç 150 3.575 300 3.875 R$ 0,62 R$ 2.402,50
100 FL. (Tipo 3M, Adelbrás ou
similar com o mesmo padrão de
qualidade) 1
Caixa arquivo, material plástico,

9 dimensões 135 x 240 x 360 mm, Und 1.040 10.400 10.400 R$ 2,23 R$ 23.192,00
cor azul (polionda)
Cinta elástica, material látex,
forma circular, tamanho 18,

22 caixa com 25 g.(Tipo Látex, CX 36 6.448 36 6.484 R$ 0,67 R$4.344,28
Manuth ou similar com o mesmo
padrão de dualidade);
Cola, composição cianiacrilato,
aplicação materiais porosos,
caracteristicas adicionais bico

27 aplicador, tipo instantânea, tubo Und 50 2.762 100 2.862 R$1,18 R$3.377,16
cl 39 (Tipo super bonder ou
mesmo padrão de
quaHdade)

Valor total da empresa . R$ 33.315,94

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

2
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As plsmouioom DA FAMIuA IJDA
cNPJ n' 27.200.405/000076

Endereço: RUA Mlms'mo GABRIEL PASSOS. 119 - BAIRRO ouMPIco
cAnANoAI l MINAS seems- cEP: 30200000

Representante Legal:
Nome: WEUJNGTON GEOVAN! AWES

no ne 19252241 ssG e cPF n' 123.132.476-70
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Bloco recado, material papel,
cor amarelo, largura 30 mm,
comprimento 50 mm, tipo
removívei, características5 adicimais autüfideswü' muco E! Und 150 3.575 300 3.025 Rs 0,02 Hs 2.402,50
100 FL. iTipo BM, Adelbrãs ou
similar com o mesmo padrão de
ouaHdade)
Caixa arquivo, materiai plastico,

9 dimensões 135 x 240 s 300 mm. Und 1.040 10.400 10.400 Rs 2,23 Rs 23.102,00
cor azul [poiiondal
Cinta elãstica, materia! látex,
forma circular, tamanho 10,

22 caixa com 25 g.lTipo Lãtex, CX 30 0.440 30 0.404 R$0,01' R$4.344,20
Manuth ou similar com o mesmo
padrão de dualidade).
Cola, composição cianiacriiato,
aplicação materiais porosos,
características adicionais bico

27 aplicador, tipo instantânea, tubo Und 50 2,202 100 2.002 Rs 1,10 Rs 3.372,10
Cr 39 (Tipo super bonder ou
mesmo padrão de
quaHdadel

Valor total da empresa IG 33.315,94

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços serã de 12 meses, a partir da sua
assinatura, não podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte periodo:
1310012019 a 13,4]6/2020.

4. nEvlsÃo E cANcELAMENTo
4.1. A Administração realizarã pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 100 (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 aolsi
fornecedories).

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente. a Administração convocará ols) fornecedorles) para
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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. 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 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
órgãois) 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. 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 § 19 do art. 65 da Lei ng
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, §4Q do Decreto n. 7.892, de 2013.
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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. 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 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
órgãois) 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. 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 § 19 do art. 65 da Lei ng
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, §4Q do Decreto n. 7.892, de 2013.
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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 penalidade.

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

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

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 exito nas negociações. o orgão gerenciador deverã
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 serã 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 ãgueles praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo. alcançando o orgão gerenciador e
ãrgãois) 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 orgão gerenciador. assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderã 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 nii
6.666i'93.

5.3. .4 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, serã anexada a esta Ata de Registro de Preços.
nos termos do art. 11. §49 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 junho de 2019.ou
$\€`IQ'S (atá-3°
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WELLINGTON GEOVANI ALVES
RG n9 19252241 SSP/MG e CPF n° 123.132.476-78

Representante da Empresa
AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA
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Para firmeza e vaiidade do pactuado. a presente Ata foi Iavrada em 3 (três) vias ole

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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