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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIRO
PREGÃO ELErRONIco PARA REGISTRO DE PREços NII 11/2019

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N9 32/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANElRO, 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 nn 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 ELETRONICA, para REGIsTRo DE PREços, ng
11/2019, 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 elals) 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 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. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUAN I I IATIVOS

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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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIRO
PREGÃO ELErRONIco PARA REGISTRO DE PREços NII 11/2019

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N9 32/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANElRO, 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 nn 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 ELETRONICA, para REGIsTRo DE PREços, ng
11/2019, 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 elals) 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 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. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUAN I I IATIVOS

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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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANElRO
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS IllII 11/2019

ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo AdministratIvo n” 23079.023343ƒ2013-63)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ni'I 32/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANElRO. por meio da Pró-Reitoria de Gestão e
Govemança- PR-G, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa. 485. Parque Tecnolõgico.
Cidade Universitária, Rio de janeiro. Rj. CEP 21941-907. Predio das Prõ- Reitorias
lantigo pre'dio GTEC Petrobrás). inscrita no CNPJ/MF sob o I'III 33.663.68310001-16.
neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA. Prõ-Reitor de Gestão e
Gouemança. nomeado pela Portaria nfl 4.897, publicada no Diãrio Oficial da UniãoI
Seção 2. de 12 de junho de 2017. considerando o julgamento da licitação na
Infidelidade da PREGÃO. na faz-ma eLEmoNIcA. para REGISTRO DE Pnsços. ns
llflülg. publicado no Diário Oficial de 31/05l2019. processo administrativo nfl
23079.028343f2018-68. RESOLVE registrar os preços dals) empresa(s) indicada(s) e
oualificadals) nesta ATA. de acordo com a classificação por elals) alcançadaís) e
nais) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital.
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n'-rlll 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 de Universidade Federal do Rio de janeiro e suas diversas Unidades
Gestoras. conforme condições, quantidadesl exigências e estimativas estabelecidas
em Edital e seus anexos.

2. Dos Pneços. ESPECIFICAÇÕES E QuANTrrAnvos

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:
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SERVIÇOS EIRELI
CNP] n' 32.578.559/0001-90

Endereço: RUA ANA NERI, 1083- ROCHA
RIO DE JANEIRO/RI- CEP: 20.960-006

Representante Legal:
Nome: LUIS ANDRE PAES DE ARAUJO

nã 06.409.516-9 RJ e CPF n' 959.254.147-72
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Valor
Unit
(R4)

valor'rúul
(R4)

Borracha apagadora
escrita. material borra-
cha. comprimento 45
mmI largura 23 mm.
altura 12 mm. cor
branca

UND 468 60 4.677 5.205 0.33 1.717.65

Caixa arquivo. material
plástico corrugado
flexível. dimensões 135
x 250 x 360 mm. cor
cinza (oolionda)

UND 825 8.245 8.245 2,19 18.056,55

25

Clipe. tamanho 3. ma-
terial metal, formato
paraleloI caixa c/ 50
unidades. -mpo
ACC,B.].K, Bacchi ou
similar com o mesmo

A padrão de qualidade).

CX 36 600 120 36 4.636 5.392 0,99 5.338,08

30

Colchete fixação, mate-
rial aço. tratamento
superficial Iatonado,
tamanho nn 08. caixa cl
72 unidades.

CX 20 20 2.311 2.331 2.11 4.918,41

31

Colchete fixação, mate-
rial metal, tratamento
superficial Iatonado,
tamanho nH 10. aplica-
ção processos. caixa cl
72 unidades

CX 200 1.833 2.038 2,75 5.604.50

32

Colchete fixação, mate-
rial metal. tratamento
superflcial latonado.
tamanho nsl 12. aplica-
ção processos. caixa c!
72 unldades

CX 50 403 100 4.026 4.529 3,50 15.851,50

Corretivo seco, materi-
al base d'água - seca-
gem rápida, apresenta-
ção fita. aplicação
papel comum, compri-
mento 10 rn. largura
4.20 mm, característi-
cas adicionais tampa
protetora e mecanismo
antitravamento.

UND 50 100 2.642 2.742 2.95 8.088.90

37

Fita adesiva embala-
gem. material polipro-
pilenoI comprimento
rolo 50 m, largura 50
mm. aplicação empa-
cotamento em geral.
cor marrom

UND 120 120 200 3.465 3.785 1.80 6.813,00

38

Fita adesiva. material
crepe, tipo monoface.
largura 19 mm. com-
primento rolo 50 m. cor
bege. aplicação multiu-
so.

UND 100 500 100 2.857 3.457 1.74 6.015.18
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SERVIÇOS EIRELI
CNP] n' 32.578.559/0001-90

Endereço: RUA ANA NERI, 1083- ROCHA
RIO DE JANEIRO/RI- CEP: 20.960-006

Representante Legal:
Nome: LUIS ANDRE PAES DE ARAUJO

nã 06.409.516-9 RJ e CPF n' 959.254.147-72
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Valor
Unit
(R4)

valor'rúul
(R4)

Borracha apagadora
escrita. material borra-
cha. comprimento 45
mmI largura 23 mm.
altura 12 mm. cor
branca

UND 468 60 4.677 5.205 0.33 1.717.65

Caixa arquivo. material
plástico corrugado
flexível. dimensões 135
x 250 x 360 mm. cor
cinza (oolionda)

UND 825 8.245 8.245 2,19 18.056,55

25

Clipe. tamanho 3. ma-
terial metal, formato
paraleloI caixa c/ 50
unidades. -mpo
ACC,B.].K, Bacchi ou
similar com o mesmo

A padrão de qualidade).

CX 36 600 120 36 4.636 5.392 0,99 5.338,08

30

Colchete fixação, mate-
rial aço. tratamento
superficial Iatonado,
tamanho nn 08. caixa cl
72 unidades.

CX 20 20 2.311 2.331 2.11 4.918,41

31

Colchete fixação, mate-
rial metal, tratamento
superficial Iatonado,
tamanho nH 10. aplica-
ção processos. caixa cl
72 unidades

CX 200 1.833 2.038 2,75 5.604.50

32

Colchete fixação, mate-
rial metal. tratamento
superflcial latonado.
tamanho nsl 12. aplica-
ção processos. caixa c!
72 unldades

CX 50 403 100 4.026 4.529 3,50 15.851,50

Corretivo seco, materi-
al base d'água - seca-
gem rápida, apresenta-
ção fita. aplicação
papel comum, compri-
mento 10 rn. largura
4.20 mm, característi-
cas adicionais tampa
protetora e mecanismo
antitravamento.

UND 50 100 2.642 2.742 2.95 8.088.90

37

Fita adesiva embala-
gem. material polipro-
pilenoI comprimento
rolo 50 m, largura 50
mm. aplicação empa-
cotamento em geral.
cor marrom

UND 120 120 200 3.465 3.785 1.80 6.813,00

38

Fita adesiva. material
crepe, tipo monoface.
largura 19 mm. com-
primento rolo 50 m. cor
bege. aplicação multiu-
so.

UND 100 500 100 2.857 3.457 1.74 6.015.18
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CNH n' 32.518.559f0001-90
Endereço: RUA ANA NERI. 1083- ROCHA
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Representante Legal:

Nome: LUlS ANDRE PAES DE ARAUJO
RG nll 06.409.516-9 RJ e CPF n'II 959.254.147-72
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valor

(FI-0
vala: Tm!

(Ri)

Borracha apagadora
escrita. material trorrai
cha. comprimento 45
mm. largura 23 mm.
altura 12 mm. cor
branca

UND 80 458 68 4.8?? 5.205 0.33 1.212.85

Eaixa arquivo. material
plástico corrugado
flexiuel. dimensões 135
x 250 x 350 mm. cor
cinza loolioncla)

UND 825 8.245 8.245 2.19 18.055.55

25

Clipe. tamanho 3. ma-
terial metal. formato
paralelo. caixa cl 50
unidades. -lTlpo
ACC.8.].K. Bacchi ou
Similar com o mesmo
padrão de dualidade).

CK 35 800 120 30 4.838 5.302 0.89 5.338.08

30

Colchete lixação. mate-
rial aço. tratamento
superficial latonado.
tamanho nl* 00. caixa cƒ
T2 unidades.

CX 20 20 2.311 2.331 2.11 4318.41

31

Eolchete fixação. mate+
rial metal. tratamento
superficial Iatonado.
tamanho o” 10. aplica»
cão processos. caixa cl
12 unidades

CX 5 200 1.833 2.038 2 .75 5.004.50

32

Colchete fixação. mate~
rial metal. tratamento
superficial latonado.
tamanho riil 12. aplicai
ção processos. caixa cr'
22 unidades

CX 50 403 1 00 4.028 4.528 3.50 15851.50

Corretivo seco. materi-
al base d'agua - seca~
gem rapida. apresenta-
ção fita. aplicação
papel comum. compri-
mento 10 rn. largura
4.20 mm. característi-
cas adicionais tampa
protetora e mecanismo
antitrauamento.

UND 50 100 2 .842 2.742 2.85 8.088.50

32

Fita adesiva embala-
gem. material polipro-
Dileno. comprimento
rolo 50 rn. largura 50
mrn. aplicação ernpaH~
cotamento em geral.
cor marrom

UND 120 120 200 3.485 3.285 1.80 8.813,00

38

Fita adesiva. material
crepe. tipo monoface.
largura 10 mm. comH
primento rolo 50 rn. cor
bege. aplicação multiu-
so.

UND 100 500 100 2.85? 3.45? 1.24 6.015.18

Ata de Registro de Preços n" 3212019 ~ UFRJ



39

' Fita adesiva. material
crepe. tipo monoface.
largura 50 mm. com-
primento rolo 50 rn. cor
bege. aplicação multiu-
so.

UND 100 300 100 2.512 2.912 4.76 13.861.12

Fita adesiva. material
celofane transparente,
tipo monoface. largura
19 mm. comprimento
rolo 30 m, cor incolor,
aplicação multiuso.

UND 60 60 100 2.492 2.652 0.84 2.227,68

41

Fita adesiva. material
polipropileno transpa-
rente, tipo monoface.
largura 19 mm. com-
primento rolo 50 m. cor
incolor, aplicação mul-
üuso

UND 60 60 3.742 3.802 0.80 3.041,60

42

Fita adesiva. material
polipropileno transpa-
rente, tipo monoface.
largura 50 mm. com-
primento rolo 50 rn. cor
incolor. aplicação mul-
üuso

UND 100 550 100 5.352 6.002 1.85 11.103,70

Grampeador. tratamen-
to superficial pintado,
material metal, tipo
mesa. capacidade 50
folhas. tamanho gram-
po 26/6-i'l'ipo Carbex.
Aegle-206, Ret-Lit ou
similar com o mesmo
padrão de qualidade).

UND 48 274 48 100 2.718 3.140 11,99 37.648,60

Grampo grampeador.
material metal. trata-
mento superflclal nl-
quelado, tamanho
23/6. caixa cl 5000
unidades. .-(Tipo ACC,
Bacchi ou similar com o
mesmo padrão de
quaHdadeL

CX 10 10 4.211 4.221 7.49 31.615.29

47

Lápis preto. material
corpo madeira. dureza
carga hb, formato
corpo sextavado. ca-
racteristicas adicionais
envernizado e aponta-
do. material carga
graflte n92

UND 200 1.529 288 1.000 200 15.291 18.308 0.17 3.112,36

Lapiseira. material
plástico. diâmetro
carga 0.7.mm caracte-
risticas adicionais
prendedor e ponteira
de metal-(Tipo Faber
Castel, Pilot ou similar
corn o mesmo padrão
de qualidade).

UND 36 36 50 2.255 2.341 1.60 3.745,60

49

Mina grafite, material
grafita. diâmetro 0,70
mm. comprimento 100
mm. dureza hb. tubo c!
12 unidades

UND 36 36 60 1.695 1.791 0.36 644,26

52

Pasta arquivo. material '
cartolina plastlficada.
largura 240 mm. altura
345 mm. cor azulI
caracteristicas adicio-
nais com aba e elásti-
co. gramatura 480
dim2

UND 611 6.105 6.105 1.45 8.852.25
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39

' Fita adesiva. material
crepe. tipo monoface.
largura 50 mm. com-
primento rolo 50 rn. cor
bege. aplicação multiu-
so.

UND 100 300 100 2.512 2.912 4.76 13.861.12

Fita adesiva. material
celofane transparente,
tipo monoface. largura
19 mm. comprimento
rolo 30 m, cor incolor,
aplicação multiuso.

UND 60 60 100 2.492 2.652 0.84 2.227,68

41

Fita adesiva. material
polipropileno transpa-
rente, tipo monoface.
largura 19 mm. com-
primento rolo 50 m. cor
incolor, aplicação mul-
üuso

UND 60 60 3.742 3.802 0.80 3.041,60

42

Fita adesiva. material
polipropileno transpa-
rente, tipo monoface.
largura 50 mm. com-
primento rolo 50 rn. cor
incolor. aplicação mul-
üuso

UND 100 550 100 5.352 6.002 1.85 11.103,70

Grampeador. tratamen-
to superficial pintado,
material metal, tipo
mesa. capacidade 50
folhas. tamanho gram-
po 26/6-i'l'ipo Carbex.
Aegle-206, Ret-Lit ou
similar com o mesmo
padrão de qualidade).

UND 48 274 48 100 2.718 3.140 11,99 37.648,60

Grampo grampeador.
material metal. trata-
mento superflclal nl-
quelado, tamanho
23/6. caixa cl 5000
unidades. .-(Tipo ACC,
Bacchi ou similar com o
mesmo padrão de
quaHdadeL

CX 10 10 4.211 4.221 7.49 31.615.29

47

Lápis preto. material
corpo madeira. dureza
carga hb, formato
corpo sextavado. ca-
racteristicas adicionais
envernizado e aponta-
do. material carga
graflte n92

UND 200 1.529 288 1.000 200 15.291 18.308 0.17 3.112,36

Lapiseira. material
plástico. diâmetro
carga 0.7.mm caracte-
risticas adicionais
prendedor e ponteira
de metal-(Tipo Faber
Castel, Pilot ou similar
corn o mesmo padrão
de qualidade).

UND 36 36 50 2.255 2.341 1.60 3.745,60

49

Mina grafite, material
grafita. diâmetro 0,70
mm. comprimento 100
mm. dureza hb. tubo c!
12 unidades

UND 36 36 60 1.695 1.791 0.36 644,26

52

Pasta arquivo. material '
cartolina plastlficada.
largura 240 mm. altura
345 mm. cor azulI
caracteristicas adicio-
nais com aba e elásti-
co. gramatura 480
dim2

UND 611 6.105 6.105 1.45 8.852.25
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Fita adesiva. material
crepe. tipo monoface.
largura 50 mm. com-
primento rolo SD m. cor
bege. aplicação multiu-
so.

UND 100 300 100 2.512 2.912 4.26 13.961.112

Fita adesiva. material
celofane transparente.
tipo monoface. largura
19 mm. comprimento
rolo 3G m. cor incolor.
aplicação multiuso.

UND 60 60 100 2.492 2.652 0.84 2.22166

41

Fita adesiva. material
polipropileno transpa-
rente. tipo monoface.
largura 19 mm. com+
primento rolo 50 rn. cor
incolor. aplicação mui-
üuso

UND 60 60 3.242 3.002 0.00 3.041.60

Fita adesiva. material
polipropileno transpaf
rente. tipo monoface.
largura EEl mm. com-
primento rolo 50 m. cor
incolor. aplicação rnul-
ouso

UND 100 550 100 5.352 6.002 1.95 11.103.20

Grampeador. tratamen-
to superficial pintado.
material metal. tipo
mesa. capacidade 5D
folhas. tamanho gram-
po EEƒã-fl'ipo Carbeir.
AegIe-206. Ret-Lit ou
similar com o mesmo
padrão de qualidadol.

UND 46 224 40 100 2.716 3.140 11.99 31649.60

IGrampo grampeador.
material metal. trata-
mento superficial ni~
quelado. tamanho
23.'5. caixa cl Stillo
unidades. .slTipo ACC.
Bacchi ou similar com o
mesmo padrão de
quaHdadel

CX 10 10 4.211 4.221 2.49 31.615.29

4?

Lãpis preto. material
corpo madeira. dureza
carga hb. formato
corpo sextairado. ca-
racteristicas adicionais
enverniaado e aponta+
do. material carga
oraflte n92

UND 200 1.529 296 1.000 200 15.291 10.306 0.11'I 3.112.36

Lapiseira. material
plástico. diâmetro
carga 0.?.rnm caracte-
risticas adicionais
prendeclor e ponteira
de metalfilTipo Faber
Castel. Pilot ou similar
com o mesmo padrão
de oualidadol.

UND 36 36 50 2.255 2.341 1.60 3.245,60

49

Mina grafite. material
grafita. diâmetro 0.20
mm. comprimento 100
mm. dureza hp. tubo cl'
12 unidades

UND 36 36 60 1.695 1.791 0.36 644.26

52

Pasta arouiuo. material
cartolina plastlficada.
largura 240 mm. altura
345 mm. cor azul.
caracteristicas adiciw
nais com aoa e elásti¬
co. gramatura 450
otro1

UND 611 6.105 6.105 1.45 8.052.255
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53

Pasta arquivo. material
plástico corrugado
flexivel. tipo com abas.
largura 250 mm. altura
335 mm. lombada 2D
mm. cor azul. caracte-
rísticas adicionais com
elástico

UND 453 4.525 4.525 1.55 7.013.75

67

Pincel marcador per-
manente cd. material
plástico. tipo ponta
feltro. cor tinta azul -
(Tipo Pilot, Maripel.
Héllos ou similar com o
mesmo padrão de
ouafidade)

UND 182 1.816 1.816 0.69 1.253,04

Pincel marcador per-
manente cd, material
plástico. tipo ponta
feltro. cor tinta preta -
(Tipo PilotI Maripel,
Hélios ou similar com o
mesmo padrão de
quaHdade)

UND 177 1.771 1.771 0.70 1.239.70

Pincel marcador per-
manente cd. material
plástico. tipo ponta
feltro. cor tinta verme-
lha- (Tipo Pilot. Maripel.
Hélios ou similar com o
mesmo padrão de
quaHdade)

UND 177 1.766 1.766 0.69 1.218.54

74

Régua comum, materi-
al plástico cristal, com-
primento 30 cm. gra-
duação centímetro.
tipo material rígido

UND 234 234 2.342 2.576 0,47 1.210.72

78

Tesoura. material aço
inoxidável. material
cabo polipropileno,
comprimento 20 cm

UND 207 200 2.071 2.482 3.36 8.339.52

79

Envelope plastico. tipo
plástico polipropileno
cristal. espessura 20
micra. comprimento
330 mm. largura 240
mm, cor transparente,
características adicio-
nais 2 faces com 1
abertura e atóxicoI tipo
saco. aplicação acondi-
clonamento de docu-
mentos, material plás-
tico. com 4 furos.

UND 50 50 20.000 20.050 0.18 3.609.00

B2

Caixa arquivo. material
plásticol dimensões
135 x 250 x 360. cor
branco leitoso. aplica-
ção arquivamento de
documentos. revesti-
mento polipropileno
corruoado.

UND 200 2.000 2.000 2.28 4.560.00

Valortotal da empresa 216.701,00
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53

Pasta arquivo. material
plástico corrugado
flexivel. tipo com abas.
largura 250 mm. altura
335 mm. lombada 2D
mm. cor azul. caracte-
rísticas adicionais com
elástico

UND 453 4.525 4.525 1.55 7.013.75

67

Pincel marcador per-
manente cd. material
plástico. tipo ponta
feltro. cor tinta azul -
(Tipo Pilot, Maripel.
Héllos ou similar com o
mesmo padrão de
ouafidade)

UND 182 1.816 1.816 0.69 1.253,04

Pincel marcador per-
manente cd, material
plástico. tipo ponta
feltro. cor tinta preta -
(Tipo PilotI Maripel,
Hélios ou similar com o
mesmo padrão de
quaHdade)

UND 177 1.771 1.771 0.70 1.239.70

Pincel marcador per-
manente cd. material
plástico. tipo ponta
feltro. cor tinta verme-
lha- (Tipo Pilot. Maripel.
Hélios ou similar com o
mesmo padrão de
quaHdade)

UND 177 1.766 1.766 0.69 1.218.54

74

Régua comum, materi-
al plástico cristal, com-
primento 30 cm. gra-
duação centímetro.
tipo material rígido

UND 234 234 2.342 2.576 0,47 1.210.72

78

Tesoura. material aço
inoxidável. material
cabo polipropileno,
comprimento 20 cm

UND 207 200 2.071 2.482 3.36 8.339.52

79

Envelope plastico. tipo
plástico polipropileno
cristal. espessura 20
micra. comprimento
330 mm. largura 240
mm, cor transparente,
características adicio-
nais 2 faces com 1
abertura e atóxicoI tipo
saco. aplicação acondi-
clonamento de docu-
mentos, material plás-
tico. com 4 furos.

UND 50 50 20.000 20.050 0.18 3.609.00

B2

Caixa arquivo. material
plásticol dimensões
135 x 250 x 360. cor
branco leitoso. aplica-
ção arquivamento de
documentos. revesti-
mento polipropileno
corruoado.

UND 200 2.000 2.000 2.28 4.560.00

Valortotal da empresa 216.701,00
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Pasta arquivo. material
plástico carregado
flexível. tipo com abas.
largura 250 mm. aitura
335 mm. lombada 20
mm. cor azul. caracte-
risticas adicionais com
elástico

UND 453 4.525 4.525 1.55 7.51335

E?

Pincel marcador per-
manente cd. material
plástico. tipo ponta
feltro. cor tinta azul -
lTipo Pilot. Maripel.
Hellos ou similar corn o
mesmo padrão de
ouaHdadel

UND 152 1.515 1.515 5.55 1.153,54

EE

Pincel marcador perç
manente cd. material
plastico. tipo ponta
feltro. cor tinta preta ~
lTipo Pilot. Haripei.
Hélios ou simiiar com o
mesmo padrão de
quafldadei

UND 1?? 1.??1 1.??1 5.?5 1.235,?5

Pincel marcador per-
manente cd. material
plastico. tipo ponta
feltro. cor tinta 1|.iverme-
lha- (Tipo Pilot. Maripel.
Helios ou similar com o
mesmo padrão de
quafldadel

UND 177 1.755 1.?56 5.55 1215.54

T4

Regua comum. materi-
al plástico cristal. comi
primento 30 cm. gra-
doação centímetro.
tipo material rígido

UND 234 234 2.342 2.5?6 5.4? 1215.??

T5

Tesoura. material aço
inoxidável. material
cabo polipropileno.
comprimento 2D cm

UND 25? 250 2.071 2.452 3.35 5335.52

15

Envelope plastico. tipo
plástico polipropileno
cristal. espessura 2D
micra. comprimento
BSD mm. largura 24€!
mm. cor transparente.
caracteristicas adicio-
nais 2 faces com 1
abertura e atdirico. tipo
saco. aplicacao acondiu
clonamento de docu-
mentos. material plás-
tico. com 4 furos.

UHE] 55 55 25.555 20.555 5.15 1555.55

52

Caixa arquluo. material
plastico. dimensões
135 a: 25111 it 360. cor
branco leitoso. aplica-
cão arquivamento de
documentos. revesti-
mento polipropileno
cormoado.

UND 255 2.500 2.555 2.25 4.565.135

Valartutaldlunpresa ¡15351.54!
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3. CADASTRO DE RESERVA

aM cAssIFIcAÇÃo cPF/cNPJ l NOME/RAZÃO socI/III.
25 ` 1 11.061.425/0001-27 l oENIs ERNANI BECKER

57 1 30.435.225/0001-31 LADO c cOMÉRcIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI

60 1 30.435.225/0001-31 LÃOO c cOMERcIo E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI

69 ' 1 30.435.225/0001-31 l LADO c cOMERcIO E IMPORTAÇÃO HOME oFFIcE EIREI.IJ

4. VAUDADE 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. 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 ã Administração promover as negociações junto ao(s)

fomecedor(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.

5.5.

5.4.1. A Ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir

seus preços aos valores de mercado observará a classificação Original.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e

O fornecedor não puder cumprir o compromisso. O órgão gerenciador poderá:

5.6.

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.

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

prazo estabelecido pela Administração. sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se

tomar superior àqueles praticados no mercado; ou

5
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3. CADASTRO DE RESERVA

aM cAssIFIcAÇÃo cPF/cNPJ l NOME/RAZÃO socI/III.
25 ` 1 11.061.425/0001-27 l oENIs ERNANI BECKER

57 1 30.435.225/0001-31 LADO c cOMÉRcIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI

60 1 30.435.225/0001-31 LÃOO c cOMERcIo E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI

69 ' 1 30.435.225/0001-31 l LADO c cOMERcIO E IMPORTAÇÃO HOME oFFIcE EIREI.IJ

4. VAUDADE 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. 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 ã Administração promover as negociações junto ao(s)

fomecedor(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.

5.5.

5.4.1. A Ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir

seus preços aos valores de mercado observará a classificação Original.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e

O fornecedor não puder cumprir o compromisso. O órgão gerenciador poderá:

5.6.

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.

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

prazo estabelecido pela Administração. sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se

tomar superior àqueles praticados no mercado; ou

5
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3. aASTRO DE RESERVA
een I cmssincâçäo cer/cnpj _ l: None/RAZÃO social.
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4. vALlvE 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:

1310612010 a 13füüf2020.

5. RevisÃo E cANcELAMENTo

5.1. A Administração realizará 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.

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 aols]

fomecedor(esl.

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

negociarlemi 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

eus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e

edor não puder cumprir o compromisso. o orgão gerenciador podera:

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.

s

5.5.
o fornec

5.6. Não havendo êxito nas negociações. o orgão gerenciador deverá
proceder ã revogação desta ata de registro de preços. adotando as medidas

cabíveis

5.7.

para obtenção da contratação mais vantajosa.

O registro do fornecedor sera' 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
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5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito tome-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 gerenciadorI 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.

õ. coNolçõEs 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
licitante vencedor do certame. será anexada a esta Ata de Registro de PreçosI
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.
' 'o.As

oRE'Es'rEvEs DA sILvA
P 'rtor de Gestão e Governança

Luls'ANDRE PAEs DE ARAUJO
RG nlI 06.409.515-9 R1 e cPF n° 959.254.141-12

Representante da Empresa
woRD ucrrAçÕEs coMERclo DE MATERIAL DE EscRrrÓRlo E

0001-90 jsEvços ElREu 55578559/
MATERiAL

oRo uaÇOEs COM. DE
o EscRiTÓRio E sERviços EiREu

RUA ANA NERl N° 1083

ROCHA - CEP 20.960-006

\ RlO DE JANEIRO - RJ I
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5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito tome-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 gerenciadorI 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.

õ. coNolçõEs 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
licitante vencedor do certame. será anexada a esta Ata de Registro de PreçosI
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.
' 'o.As

oRE'Es'rEvEs DA sILvA
P 'rtor de Gestão e Governança
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woRD ucrrAçÕEs coMERclo DE MATERIAL DE EscRrrÓRlo E
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5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torneao proibido de
celebrar contrato administrativo. alcançando o orgão 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 sera 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.

a. condições GERAIS
6.1. As condiçães gerais do fornecimento. tais como os prazos para entrega
e recebimento do objetoI 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 § 15' 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
licitante vencedor do certame. será anexada a esta Ata de Registro de Preços.
nos termos do art. 11, §4iI 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.
.5. .ef
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uNIvERsIOAbE FEDERAL DO RIO OE JANEIRO
PREGÃO ELErRONIcO 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 N9 33/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de
Gestão e Governança- PR-6, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa, 485,
Parque Tecnológico, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-907,
Prédio das Pró- Reitorias (antigo prédio GTEC Petrobrás), inscrita nO CNPJ/MF
sob o nP 33.663.683/0001-16, neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ
ESTEVES DA SILVA, Pró-Reitor de Gestão e Governança, nomeado pela Portaria
n9 4.897, 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 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 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,
fornecedorles) e as demais condições ofertadas na(S) proposta(s) são as que
seguem:

|_|
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uNIvERsIOAbE FEDERAL DO RIO OE JANEIRO
PREGÃO ELErRONIcO 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 N9 33/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de
Gestão e Governança- PR-6, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa, 485,
Parque Tecnológico, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-907,
Prédio das Pró- Reitorias (antigo prédio GTEC Petrobrás), inscrita nO CNPJ/MF
sob o nP 33.663.683/0001-16, neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ
ESTEVES DA SILVA, Pró-Reitor de Gestão e Governança, nomeado pela Portaria
n9 4.897, 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 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 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,
fornecedorles) e as demais condições ofertadas na(S) proposta(s) são as que
seguem:
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uNivERlAoE FEDERAL OO Rio oE JANE|RO
PREGÃO ELErRONicO PARA REGISTRO oE PREÇOS NP 11ƒ201s

ANEXO ii - ATA oE REGISTRO OE PREÇOS
(Processo Administrativo n" 23079.0283432018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Niii 33/2Ú19

A UNIVERSIDADE FEDERAL DD RIO DE jANEIRD. por meio da Pró-Reitoria de
Gestão e Governança- PR-6. com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa. 485.
Parque Tecnológico. Cidade Universitária, Rio de janeiro. Rj, CEF' 21941-907.
Prédio das PrO- Reitorias (antigo prédio GTEC Petrobrás), inscrita no CNPjƒMF
sob o ni 33.663.6831'0001-16. neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ
ESTEVES DA SILVA. Pró-Reitor de Gestão e Governança. nomeado pela Portaria
nii 4.897. 31ƒ05ƒ2019, processo administrativo nfl 23079.02834312018-68.
RESOLVE registrar os preços dals) empresa(s) indicada(S) e qualificadals)
nesta ATA. de acordo com a classificação por ela(s) alcançadais) e nals)
ouantidadelsi cotadals). atendendo as condições previstas no edital.
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nii 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 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 condiçiiies. quantidades. exigências e
estimativas estabelecidas ern Edital e seus anexos.

2. oOS PREÇOS. ESPEciFiÇAÇOES E OUANTrrAnvOS
2.1. D preço registrado. as especificações do oizijetoI a quantidade.
fornecedorles) e as demais condições ofertadas na(s) propostals) são as que
seguem:
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Cl M U11IJDADES LTDA
CNP] n' 35.951.011/0001-31

ENDEREÇO: AVENIDA SIMAO SOARES, 770 - FUNDOS LOJA- BARRA DO ITAPEMIRIM
MARATAÍZES/ES- CEP: 29.345-000

Representante Legal:
Nome: TATIANA RIBEIRO BARBOSA BOURGUIGNON
RG nil 1358732 SPTC/ES e CPF n' 022.828.667-03
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Corretivo líquido. material
base d'água - secagem rápida.
apresentação frasco. aplicação

34 papel comum, volume frasco Und 36 3.117 A 0 48 36 3.201 R$ 0,88 R$ 2.816,8818 ml. (tipo Carbex, Faber
Castell ou similar com mesmo
padrão de dualidade).
Régua comum. material plásti-
co cristalI comprimento 50 cm,75 graduação centímetro' üpo Und 36 1.287 129 36 0 1.452 R5 1,84 R$ 2.671,68
material rígido. q

Valor total da empresa R$ 5.488,56

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 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 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 aplicaçao de
penaHdade.

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classlflcaçao
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Cl M U11IJDADES LTDA
CNP] n' 35.951.011/0001-31

ENDEREÇO: AVENIDA SIMAO SOARES, 770 - FUNDOS LOJA- BARRA DO ITAPEMIRIM
MARATAÍZES/ES- CEP: 29.345-000

Representante Legal:
Nome: TATIANA RIBEIRO BARBOSA BOURGUIGNON
RG nil 1358732 SPTC/ES e CPF n' 022.828.667-03
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Corretivo líquido. material
base d'água - secagem rápida.
apresentação frasco. aplicação

34 papel comum, volume frasco Und 36 3.117 A 0 48 36 3.201 R$ 0,88 R$ 2.816,8818 ml. (tipo Carbex, Faber
Castell ou similar com mesmo
padrão de dualidade).
Régua comum. material plásti-
co cristalI comprimento 50 cm,75 graduação centímetro' üpo Und 36 1.287 129 36 0 1.452 R5 1,84 R$ 2.671,68
material rígido. q

Valor total da empresa R$ 5.488,56

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 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 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 aplicaçao de
penaHdade.

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classlflcaçao
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C] M U'I1IJDADES LTDA
CNPJ n* 35.951.01110001-31

ENDEREÇO: AVENIDA SlMAO SOARES. 770 - FUNDOS LOJA- BARRA DO ÍTAPEHIRIM
MARATAIZESIES- CEP: 29.345-000

Representante Legal:
Nome:TA11ANA RIBEIRO BARBOSA BOURGUIGNDN
RG nfl 1358732 SPTCIES e CPF n” 022.828.661'433
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Corretivo liquido. material
base d *agua - secagem rápida.
apresentação frasco. aplicação

34 papel comum. volume frasco Und 36 3.11? D 48 35 3.201 Fte 0.88 Rs 2.315.1351El mI. (tipo Carbex. Faber
Castell ou similar corn mesmo
padrão de dualidade).
Regua comum. material plásti-
co cristal. comprimento 50 cm.25 graduaçäu centímetro! tipn Und 36 1.287 129 35 D 1.452 R$ 1.84 R5 1621.65
material rigido.

Valor total da empresa R$ 5458.55

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Praças será de 12 meses. a partir da
sua assinatura. não podendo ser prorrogada. compreendendo o seguinte
período: 13/0612019 a 13106/2020.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administraçao realizará pesquisa de mercado periodicamente. em
intervalos näo superiores a 180 (cento e oitenta) dias. a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado. cabendo a Administração promover as negociações junto
aols) fornecedor(es).
4.3. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente. a Administração convocará o(sl
fornecedor-(es) para negociarlem) a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado sera liberado do compromisso assumido. sem aplicação de
penaüdade.

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificaçao
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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 asmedidas 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
aceüáveh
4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) participante(s).

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens
4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique
o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

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

5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § lg 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, 549 do Decreto n. 7.892, de
2013.
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4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o 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 asmedidas 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
aceüáveh
4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) participante(s).

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens
4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique
o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

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

5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § lg 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, 549 do Decreto n. 7.892, de
2013.

Ata de Registro de Preços n° 33/2019 - UFRJ

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 õrgão gerenciador deveraproceder ã revogação desta ata de registro de preços. adotando asmedidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.7. O registro do fornecedor sera 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
aceüaveh
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 orgão 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 serã formalizado por despacho do õrgão 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.

s. conolçoes 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 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. 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.
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ATIANA RIBEIRO BARBOSA BOURGUIGNON
RG ng 1358732 SPTC/ES e CPF n° 022.828.667-03

Representante da Empresa
C J M UTiLlDADES LTDA

Ata de Registro de Preços n° 33/2019 ~ UFRJ

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.

58::

e Gestão e Governança

A*
“a Kíügš___-Êtçšggcãi`\\&¶\

'L ÉyšÊÊESTEVES IA sILvA
ró- ltor d

\

Ji-

ATIANA RIBEIRO BARBOSA BOURGUIGNON
RG ng 1358732 SPTC/ES e CPF n° 022.828.667-03

Representante da Empresa
C J M UTiLlDADES LTDA

Ata de Registro de Preços n° 33/2019 ~ UFRJ

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 orgãos participantes (se houver).

Rio de janeiro. 13 de junho de 2019.

ÊESTEVÉS DA SILVA
àró-ANitor de Gestão e Govemança

RG nn 1358732 SPTC/ES e CPF n'nl 022.828.667-03
Representante da Empresa

C J M UTILIDADES LTDA

Ata de Registro de Preços ni' 3312019 - UFRJ



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO 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 N9 34/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANElRO, por meio da Pró-Reitoria de Gestão e
Govemança- PR-õ, 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 n9 33.663.683/0001-16,
neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Pró-Reitor de Gestão e
Governança, nomeado pela Portaria n!2 4.897, publicada no Diário Oficial da União,
Seção 2, de 12 de junho de 2017, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, n-Q
11/2019, publicado no Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.Q
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.9 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. EsPEccAçÓEs E ouANTrrAnvos
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es)
e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as quê-j seguem:

Ata de Registro de Preços n° 34/2019 - UFRj

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO 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 N9 34/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANElRO, por meio da Pró-Reitoria de Gestão e
Govemança- PR-õ, 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 n9 33.663.683/0001-16,
neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Pró-Reitor de Gestão e
Governança, nomeado pela Portaria n!2 4.897, publicada no Diário Oficial da União,
Seção 2, de 12 de junho de 2017, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, n-Q
11/2019, publicado no Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.Q
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.9 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. EsPEccAçÓEs E ouANTrrAnvos
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es)
e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as quê-j seguem:

Ata de Registro de Preços n° 34/2019 - UFRj

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RID DE jANEIRD
PREGÃO ELErRÓNlco PARA REGISTRO DE PREços NH 1112019

ANEXO Il - ATA DE REGISTRO DE PREÇDS
(Processo Administrativo n" 23079.02334312013-691

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nil 34/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANElRD. por meio da Pró-Reitoria de Gestão e
Govemança- PR-ö, com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa. 485. Parque TecnolrligicoI
Cidade Universitária. Rio de janeiro. Rj. CEP 21941-907. Prédio das Pró- Reitorias
(antigo prédio GTEC Petrobrás). inscrita no CNPJIMF sob o n" 33.653.633/0001-16.
neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Pro-Reitor de Gestão e
Governança. nomeado pela Portaria nã 4.897, publicada no Diário Oficial da União.
Seção 2. de 12 de junho de 2017. considerando o julgamento da licitação na
mdddlidddd de PREGÃO. nd fdrmd ELErRoNIcA, para Reels'mo oe PREços. fe
1112019. publicado no Diário Oficial de 31/05/2019. processo administrativo nã'
23079.028343/2018-68. RESOLVE registrar os preços dals) empresa(s) indicadals) e
qualificada(s) nesta ATA. de acordo com a classificação por elais) alcançadals) e
nals) quantidade(s) cotadaís). atendendo as condições previstas no edital.
sujeitando-se as partes ãs normas constantes na Lei ng 8.666. de 21 de junho de
1993 e suas alterações. no Decreto :1.2 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
Gestoras, conforme condições. quantidades. exigências e estimativas estabelecidas
em Edital e seus anexos.

2. DDS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITA'I'IVOS
2.1. D preço registrado. as especificações do objetoI a quantidade. fornecedorjes)
e as demais condições ofertadas nals) propostals) são as que|`I seguem:
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sALvlou INDÚsmA E coMERclo IJDA
CNP] n' 36.090.736/0001-45

Endereço: RUA PROFESSOR jOSE DE SOUZA HERDY, 505- 25 DE AGOSTO
DUQUE DE CAXIAS/RI- CEP: 25.070-235

Representante Legal:
Nome: LUIZ CARLOS CHAVES MARTINS

RG nfi 04714099-1 DETRAN/RI e CPF n'II 375.900.067-34

LUASG: Valor fE Requisição Quan Quantidade Valor Globalg Especiflcação UND “Wma 153115 Tom Unitário (Rs)
um (R$i

A Cinta elástica, material Í
poliéster, forma circular,
largura 4. diãmetflro 50I cor

23 gíãëae'ssos apl'CÊÉÍä'cteflstfcg'; und 354 3.535 3.535 R$1,53 R$ 5.408,55
adicionais com costura e
personalização na cor branca
com a inscrição "UFRJ" V

Valor total da empresa Rs 5.408,55

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

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

junto ao(s)

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
negociariem) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4.0 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, adotanr s medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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sALvlou INDÚsmA E coMERclo IJDA
CNP] n' 36.090.736/0001-45

Endereço: RUA PROFESSOR jOSE DE SOUZA HERDY, 505- 25 DE AGOSTO
DUQUE DE CAXIAS/RI- CEP: 25.070-235

Representante Legal:
Nome: LUIZ CARLOS CHAVES MARTINS

RG nfi 04714099-1 DETRAN/RI e CPF n'II 375.900.067-34

LUASG: Valor fE Requisição Quan Quantidade Valor Globalg Especiflcação UND “Wma 153115 Tom Unitário (Rs)
um (R$i

A Cinta elástica, material Í
poliéster, forma circular,
largura 4. diãmetflro 50I cor

23 gíãëae'ssos apl'CÊÉÍä'cteflstfcg'; und 354 3.535 3.535 R$1,53 R$ 5.408,55
adicionais com costura e
personalização na cor branca
com a inscrição "UFRJ" V

Valor total da empresa Rs 5.408,55

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

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

junto ao(s)

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
negociariem) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4.0 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, adotanr s medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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SALVIOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO lJ'DA
CNPJ n' 36.0903361000145

Endereço: RUA PROFESSOR jOSE DE SOUZA HERDY, 505- 25 DE AGOSTO
DUQUE DE CAXIAS/id- CEP: 25.070-235

Representante Legal:
Nome: LUiZ CARLOS CHAVES MARTINS

RG nII 0471412199-14 DETRAN/RI e CPF n'II 375.900.067-34

Quant. UASG: valorÉ Especmcaçao uno Mää'lä'i? 153115 Qu'igtt'äm* uniram “'“E'Rišiƒ'bfl'
um (Rs)

Cinta elásticaI material
poliester, forma circular,
largura 4, diametro 50. cor
preta. aplicação unir23 pmmäâüãl Caracteflsflcaã Und 354 3.535 3.535 REF-1.53 Rs 5.408.515
adicionais corn costura e
personalização na cor branca
corn a inscrição "UFRJ"

Valor total da empresa Rs 5.400.553

3. VAUDADE 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:
131'06/2019 a 13/06/2020.

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

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

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente. a Administração convocará ois) fornecedories) para
negociarleml a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado sera 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 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 rnotivos e comprovantes
apresentados: e

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

4.6. Não havendo ãxito nas negociaçoes, o orgão gerenciador deverá
proceder `a revogação desta ata de registro de preços adotando jias medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. "H 2;
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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
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 maiorI 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 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 j'šgapjao de 2019

Pró eltor d rGestão e Govemança

J... .ia à /ll/ z...
Luiz ÍpilfllRLos cHAvEs MARnNs

RG n*I 04714099-1 DEI'RAN/Rj e CPF n° 375.900.067-34
Representante da Empresa

SALVIOU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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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
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 maiorI 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 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 j'šgapjao de 2019

Pró eltor d rGestão e Govemança

J... .ia à /ll/ z...
Luiz ÍpilfllRLos cHAvEs MARnNs

RG n*I 04714099-1 DEI'RAN/Rj e CPF n° 375.900.067-34
Representante da Empresa

SALVIOU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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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.I na hipotese deste se
tornar superior aqueles praticados no mercado: ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido cle
celebrar contrato administrativol alcançando o orgão gerenciador e
orgäois) participante(s).

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1.
4.?.2 e 4.7.4 sera formalizado por despacho do órgão gerenciador. assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

4.9. 0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente. decorrente de caso fortuito ou força maior. que prejudique o
cumprimento da ata. devidamente comprovados e justificados:

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

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 Referencia. 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 § 1ii do art. 65 da Lei ng
9.666/93.

5.3. A 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. §4ii do Decreto n. 7.892. de 2013.

Para firmeza e validade do pactoado. 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 dejugjao de 2019
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