
uIIIvERsIOADE FEDERAL OO RIO DE IANEIRO

PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO OE PREÇOS NP 11/2019

ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

(Processo Administrativo n° 23079.028343/2018-68)

ATA DE REGISTRO OE PREÇOS NR 2312019

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 Prö- Reitorias (antigo prédio GTEC Petrobrás), inscrita no CNPj/MF

_ sob o ni! 33.663.683/0001-16, neste` ato representado pelo Sr. ANDRÉ

ESTEVES DA SILVA, Pró-Reitor de Gestão e Governança, nomeado pela Portaria

na 4.897, publicada no Diário Oficial daUnião, Seção 2, de 12 de junho de

2017, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na '

fúrma ELETRONICA, para REGISTRO OE PREÇOS. IIQ 11/2019, pubIIcada m

Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo nfi!

ZEE-TEE-“?=334'i'=.›`2018-69I, FIFEOWE façistrar' Os :irecns dels) empresaizsi

indicadals) e qualificadas) nesta ATA, de acordo com a classificação fzer

ela(S) alcançadals) e nais) quantidadels) cotadaIs), atendendo as condições

previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n'i

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 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 janainan 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 doÀ objeto, wa quantidade,

fornece-dades) e as demais condições ofertadas nais) propostals) são as que

segue-rn:
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aquisição parcelada de Materiais de Expediente, Descartáveis e outros para

Suprir as necessidades da Universidade Federal do Rio de janainan 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 doÀ objeto, wa quantidade,

fornece-dades) e as demais condições ofertadas nais) propostals) são as que

segue-rn:

Êta deRegistro de Pre-(JI)S '1° 23/2019 ' UFRJ

uNIvERsIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIRO
PREGÃO ELErRDNIcO PARA REoIsrRO DE PREÇOS Ns 1112019

ANEAO II - ATA DE REOIsTRO DE RREçOs
(Processo Administrativa n* 23019.023343/2019-65)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NH 2812019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIRO. por meio da Pio-Reitoria de

‹ Gestão e Governança- PR-G. com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa. 485.

Parque Tecnológico. Cidade Universitária. Rio de janeiro. Rj. CEP 21941-907.

Prédio das Pró- Reitorias (antigo prédio GTEC Petrobrás). inscrita no CNPJI'MF

_ sob D nfl 33.663.683/0001-16. neste- ato representado pelo Sr. ANDRÉ

ESTEVES DA SILVA. Pró-Reitor de Gestão e Governança. nomeado pela Portaria

nH 4.897. publicada no Diário Oficial da União. Seção 2. de 12 de junho de

2017. considerando D julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO. na '

farma ELErRoNIcA. para REGISTRO DE PREÇOS. nfl 11/2019. publicada sa

Diário Oficial de 31/05/2019. processo administrativo n.'2

:afff-š fl?=12íi.~1'=f2:~18-fi?. PFGQIH'F. registrar* os Dre-'os cialis) amorosa-is!

indicadais) e qualificadals) nesta ATA. de acordo com a classificação. por

elals) aIcançadaIs) e nais) quantidadels) cotadals). atendendo as condições

previstas no edital. sujeitandD-se as partes às normas constantes na Lei nfl

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 parceiada de Materiais de Expediente. Descartáveis e Outros para

suprir as necessidades da Universidade Federal do Rio de janeiro e suas

diversas Unidades Gestores. conforme condições. quantidades. exigências e

estimativas estabelecidas em Edital e seus anexos.

2. Dos PREços. ESPECIFICAÇÕES E OuANTrrATIvDs

2.1. O preço registrado. as especificações do objeto. _a quantidade.

fomecedorles) e as demais condições Dfertadas nais) propostals) são as que

seguem:
`
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3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços lsera de 12 meses, a partir dasua assinatura, não podendo ser prorrogada. compreendendo o seguinteperiodo: 13/06/2019 a 13/06/2020.

4. 1 REVISÃo a` cANcELAMENTo
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente,_emintervalos não superiores a' 1180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar avantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Ospreços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual -redução dos preços pratica os no mercado ou de fato' que eleve o custo doobjeto registrado, cabendo à Administração promover as-ñegociações juntoao(s) fornecedor(es). -

_4.3. Quando o preço registrado tornar~se superior ao preço praticado no'mercado por motivo superveniente, a Administração convocará ols)fornecedories) para negociadem) a redução dos preços aos valores praticadospelo mercado.
4.4. 0 fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelomercado será liberado do compiomisso assumido, sem aplicação de
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3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços lsera de 12 meses, a partir dasua assinatura, não podendo ser prorrogada. compreendendo o seguinteperiodo: 13/06/2019 a 13/06/2020.

4. 1 REVISÃo a` cANcELAMENTo
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente,_emintervalos não superiores a' 1180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar avantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
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_4.3. Quando o preço registrado tornar~se superior ao preço praticado no'mercado por motivo superveniente, a Administração convocará ols)fornecedories) para negociadem) a redução dos preços aos valores praticadospelo mercado.
4.4. 0 fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelomercado será liberado do compiomisso assumido, sem aplicação de
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3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro deI Preços será de 12 meses. a partir dasua assinatura. não paciencia ser prorrogada. compreendendo o seguinteperiodo: 131'06/2019 a 13/06/2020.

4. ` REVISÃO E cANcELAMENTo
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamenteremintervalos não superiores a*180 (cento e oitenta) dias. a fim de verificar auantajosioade 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 doobjeto registrado. cabendo à Administração promover as-negociações juntoao(s) fornecedor(es). -

_4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no'mercado por motivo superveniente. a Administração convocará ois)fomecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticadospelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelomercado sera liberado do compmmisso assumido. sem aplicação de
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penafidade.
4.4.1. A ordem de classifilaçãbfios Ifomecedores que aceitarem

reduzir seus preços aos' valores Itirarmt-'irc'ado observará a classlflcaçao

original. `

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

registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromissoI o órgao

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 a-d...inistrati\.fo. alcançando o órgão gerenciador e

órgão(s) participante(s). *

_ 4.8. O cancelamento de*registros nas 'hipóteses previstas nos itens

4.7.1. 4.7.2 e 4.7.4 será 'formalizado por despacho do órgão gerenciador.

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, Nque prejudique

o cumprimento da ata. devidamente comprovados e justificados:

4.9.1. por razão de Iinteresse público; ou

4.9.2. a*ped`ido do fornecedor.

5. coNoiçóEs GERAIS

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para

entrega e recebimento do objeto. as obrigações da Administração e `do

fomecedor registrado. penalidades e demais condições do ajuste.

encontram-se definidos no Termo de Referência. ANEXO A0 EDITAL.

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata

de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o ã» 19 do art. 65

.i da Lei nii 8.666/93. " Ir

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

n

'l
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penafidade.
4.4.1. A ordem de classifilaçãbfios Ifomecedores que aceitarem

reduzir seus preços aos' valores Itirarmt-'irc'ado observará a classlflcaçao

original. `

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

registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromissoI o órgao

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 a-d...inistrati\.fo. alcançando o órgão gerenciador e

órgão(s) participante(s). *

_ 4.8. O cancelamento de*registros nas 'hipóteses previstas nos itens

4.7.1. 4.7.2 e 4.7.4 será 'formalizado por despacho do órgão gerenciador.

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, Nque prejudique

o cumprimento da ata. devidamente comprovados e justificados:

4.9.1. por razão de Iinteresse público; ou

4.9.2. a*ped`ido do fornecedor.

5. coNoiçóEs GERAIS

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para

entrega e recebimento do objeto. as obrigações da Administração e `do

fomecedor registrado. penalidades e demais condições do ajuste.

encontram-se definidos no Termo de Referência. ANEXO A0 EDITAL.

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata

de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o ã» 19 do art. 65

.i da Lei nii 8.666/93. " Ir

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

n

'l

3

Ara ,de Registro de Preços n' 28/2019 - ue

penafidade.

5.

Ara da Registra aa Praças n' 23/2019 - um]

4.4.1. A ordem de classifitaçãb¶os fornecedores que aceitarem

reduzir seus preços aos' valores dermerc'ado observará a classrficação

original. ` _

4.5. Quando o preço de mercado tomar'se superior aos preços

registrados e o fornecedor nao 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: f

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

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente

1lno Iprazo 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 tome-o proibido de

ceia-tirar contrato administrativo. alcançando o orgão gerenciador e

órgão(s) participante(s). "

_ 4.8. O cancelamento deiregistros nas 'hipóteses previstas nos itens

4.7.1, 4.7.2 e 4.1.4 será Iformalizado 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 ataI devidamente comprovados e justificados:

4.9.1. por razão de interesse público; ou

4.9.2. a'pedido do fornecedor.

coflolçoes 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 A0 EDITAL.

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata

de registro de preços. inclusive o acréscimo de que trata o ã 111 do art. 65

. da Lei n'il 8.666/93.
` Ir

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

' ` a

J]



iguais ao do licitante vencedor do certame, será 'anexada a esta Ata deRegistro de Preços, nos termosdo art. 11. 549 do Decreto n. 7.892. de2013.

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 pelaspartes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Rio de Janeiro, 13 dejunho de 2019.
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f IênDÊÊ-ísreves DASILVA
' Pró- ¡tarde-Gestão e Governança
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MA QUES MAYRINCKRG nfi MG~6.083.-293 SSP/MG e CPF n" 090.033.266-22Representante da Empresa. FLAVIA MARQUES MAYRINCK PAPELARIA E SERVICOS
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iguais ao do licitante vencedor do certame. seráRegistro de Preços, nos termosjdo art. 11. 549 d2013. '

ianexada a esta Ata de
o Decreto n. 7.892. de

Para firmeza e validade do pactuado. a
vias de igual teor, que, depois de lida e a
partes e encaminhada cópia aos dem

presente Ata foi lavrada em 3 (três)
chada em ordem, vai assinada pelas

ais órgãos participantes (se houver).

Rio de Janeiro. 13 de junho de 2019.
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