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uNIvERsIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIROPREGÃO ELErRONIcO PARA REGIs1RO DE PREÇOS N9 11/2019ANEXO II- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo AamInIstratIvo n' 23079.028343/2018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NiI 35/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de Gestão eGovernança- 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 nII 33.663.683/0001-16.neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Pró-Reitor de Gestão eGovernança. nomeado pela Portaria nQ 4.897, publicada no Diário Oficial da União,Seção 2. de 12 de junho de 2017. considerando O julgamento da licitação namodalidade de PREGÃO, na forma ELETRONICA, para REGISTRO DE PREÇOS. nfl11/2019, publicado nO Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.Q23079.028343/2018-68. RESOLVE registrar Os preços da(s) empresals) indicada(s) equalificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação pOr e|a(s) alcançada(s) ena(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 de1993 e suas alterações, nO Decreto n.9 7.892 de 23 de janeiro de 2013. e emconformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJEI'O
1.1. A presente Ata tem por Objeto O registro de preços para eventual aquisiçãoparcelada de Materiais de Expediente. Descartáveis e Outros para suprir as

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E OuANTrrA'nvOS
2.1. O preço registrado, as especificações do Objeto, a quantidade, fornecedorles)e as demais condições Ofertadas na(s) propostals) são as que seguem:
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uNIvERsIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIROPREGÃO ELErRONIcO PARA REGIs1RO DE PREÇOS N9 11/2019ANEXO II- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo AamInIstratIvo n' 23079.028343/2018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NiI 35/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de Gestão eGovernança- 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 nII 33.663.683/0001-16.neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA, Pró-Reitor de Gestão eGovernança. nomeado pela Portaria nQ 4.897, publicada no Diário Oficial da União,Seção 2. de 12 de junho de 2017. considerando O julgamento da licitação namodalidade de PREGÃO, na forma ELETRONICA, para REGISTRO DE PREÇOS. nfl11/2019, publicado nO Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo n.Q23079.028343/2018-68. RESOLVE registrar Os preços da(s) empresals) indicada(s) equalificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação pOr e|a(s) alcançada(s) ena(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 de1993 e suas alterações, nO Decreto n.9 7.892 de 23 de janeiro de 2013. e emconformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJEI'O
1.1. A presente Ata tem por Objeto O registro de preços para eventual aquisiçãoparcelada de Materiais de Expediente. Descartáveis e Outros para suprir as

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E OuANTrrA'nvOS
2.1. O preço registrado, as especificações do Objeto, a quantidade, fornecedorles)e as demais condições Ofertadas na(s) propostals) são as que seguem:
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANElRO

PREGÃO ELETRONicO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nil 1112019ANEXO u - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo nIII 23079.028343ƒ2013-63)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nn 35/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE jANEIRO, por meio da Pró-Reitoria de Gestão eGovemança- PR-G. com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa. 485. Parque Tecnológico.Cidade Universitária. Rio de janeiro. Rj. CEP 21941-907. Prédio das PrD- Reitorias(antigo prédio GTEC Petrobrás). inscrita no CNPJ/MF sob D nIi 33.663.683I0001-16.neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA. Pró-Reitor de Gestão eGovernança. nomeado pela Portaria nii 4.897. publicada no Diário Oficial da União.Seção 2. de 12 de junho de 2017. considerando o julgamento da licitação namodalidade de PREGÃO. na forma ELETRONICA. para REGISTRO DE PREÇOS. na11H019. publicado no Diário Oficial de 31/05/2019, processo administrativo nfl23079.02334312018-68. RESOLVE registrar os preços dajs) empresals) indicada(s) equalificada(s) nesta ATA. de acordo com a classificação por elajs) alcançadajs) enais) ouantidade(s) cotada(s). atendendo as condições previstas no edital.sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nii 8.666. de 21 de junho de1993 e suas alteraçñes. no Decreto nfi' 7.892 de 23 de janeiro de 2013. e emconformidade com as disposições a seguir:

1. Do OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisiçãoparcelada de Materiais de Expediente. Descartáveis e outros para suprir asnecessidades da Universidade Federal do Rio de janeiro e suas diversas UnidadesGestores. conforme condições, quantidades. exigências e estimativas estabelecidasem Edital e seus anexos.

2. DOS PREÇOS. EspEciFcçOEs E OuANTrrATlvOs
2.1. 0 preço registrado. as especificações do objeto. a quantidadel fornecedor(es}e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
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MENNO - GRÁFICA E INFORMÁTICA IIDAcNPJ n' 47.699.350/0001-51Endereço: RUA DOM IosE MAURICIO. 76- cARANoIRUsÃO PAULO/se- cEPz 02.020-000
Representante Legal:

Nome: cARLOs JOSE smnNRe n» 56643263 ssP/sP e cPI= n' 047.104.693-34

Quant. Quant. UASG:K E RequIsIçâo me: 153135 Quantidade Va'°' valor Globalä Especmaçã" UND MrnIma 153115 InstEcoad. 'lotal Un'táfl'* (Rs)uFRI /uFRI (R5)Almofada carimbo.
material caixa plástico,
material almofada
E! Ol'l arãfestliza bdflè'ã'àtã tipo und 109 1.093 0 1.093 R3 0.71 R$ 776,03não entintada.
comprimento 12 cm.
largura 8 cm
Apagador quadro
magnético. material
corpo plástico.
comprimento 15 cm.
largura 6 cm. altura 4
§$rgiaef1ecràfii§zfãcel und 207 2.073 400 2.473 Rs 1,60 R9 3.956,30sem encaixe - (Tipo
Pilot, Faber Castel, Poly
ou similar com O
mesmo padrão de
quafidadeL

Valor total da empresa R$ 4.732,83

3. CADASTRO DE RESERVA
Ln'EM cLAssIFIcAÇÃO cPF/cNPJ í NOME/RAZÃO socIAL
| 1 1 30.435.225/0001-31 LADO c cOMERcIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI
l 2 1 30.435.225/0001-31 LADO c cOMÉRcIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI

4. VALI DADE DA ATA
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses. a partir da suaassinatura, não podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte período:13/06/2019 a 13/06/2020.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalosnão superiores a 180 (cento e Oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dospreços registrados nesta Ata.
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventualredução dos preços praticados no mercado Ou de fato que eleve o custo do Objetoregistrado, cabendo ã Administração promover as negociações junto ao(s)fornecedories).
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercadopor motivo superveniente, a Administração convocará O(s) fomecedories) paranegociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
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MENNO - GRÁFICA E INFORMÁTICA IIDAcNPJ n' 47.699.350/0001-51Endereço: RUA DOM IosE MAURICIO. 76- cARANoIRUsÃO PAULO/se- cEPz 02.020-000
Representante Legal:

Nome: cARLOs JOSE smnNRe n» 56643263 ssP/sP e cPI= n' 047.104.693-34

Quant. Quant. UASG:K E RequIsIçâo me: 153135 Quantidade Va'°' valor Globalä Especmaçã" UND MrnIma 153115 InstEcoad. 'lotal Un'táfl'* (Rs)uFRI /uFRI (R5)Almofada carimbo.
material caixa plástico,
material almofada
E! Ol'l arãfestliza bdflè'ã'àtã tipo und 109 1.093 0 1.093 R3 0.71 R$ 776,03não entintada.
comprimento 12 cm.
largura 8 cm
Apagador quadro
magnético. material
corpo plástico.
comprimento 15 cm.
largura 6 cm. altura 4
§$rgiaef1ecràfii§zfãcel und 207 2.073 400 2.473 Rs 1,60 R9 3.956,30sem encaixe - (Tipo
Pilot, Faber Castel, Poly
ou similar com O
mesmo padrão de
quafidadeL

Valor total da empresa R$ 4.732,83

3. CADASTRO DE RESERVA
Ln'EM cLAssIFIcAÇÃO cPF/cNPJ í NOME/RAZÃO socIAL
| 1 1 30.435.225/0001-31 LADO c cOMERcIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI
l 2 1 30.435.225/0001-31 LADO c cOMÉRcIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI

4. VALI DADE DA ATA
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses. a partir da suaassinatura, não podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte período:13/06/2019 a 13/06/2020.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalosnão superiores a 180 (cento e Oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dospreços registrados nesta Ata.
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventualredução dos preços praticados no mercado Ou de fato que eleve o custo do Objetoregistrado, cabendo ã Administração promover as negociações junto ao(s)fornecedories).
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercadopor motivo superveniente, a Administração convocará O(s) fomecedories) paranegociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
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MENNo - GRAFICA E rnFoRHÁncA IJDA
CNH n' 47.699.350/000161

Endereço: RUA DOM jOSE MAURlClO. 76- GARANDIRU
SÃO PAULDISP- CEP: 02.028-000

Representante Legal:
Nome: CARIDS jOSE SANTIN

RG nfl 56643263 SSPISP e CPF n' 047.104.888-34

Quant. Quant. UASG:E naquelçaa uAso: 153105 Quantidade “"i" valer or barä WMM" UND mínima 153115 ¡menor-ond. 'oral “mm” (R$10UFN MFB' (Ri)
almofada carimbo,
material caixa plástico.
material almofada
es on' ao1 refestiiâa dfgãiä tim uno 109 1.000 0 1.000 as 0.71 os rrsaanão entintada.
comprimento 12 cm.
largura B cm
Apagador quadro
magnético. material
corpo plástico.
comprimento 15 cm.
largura 6 cm. altura 4

2 še'flcgiaetfëää'lsiãcel una 207 2.073 400 2.4?3 as 1.00 as 3.050.00sem encaixe - [Tipo
Pilot, Faber Castel. Poly
ou similar com o
mesmo padrão de
quafidEdEL

Valor total da empresa R$ 4332.03

3. CADASTRO DE RESERVA
_l nen cLAssrncAçÃo cPFrcNPJ NoMErRAzÃo socrru.
I 1 1 30.435.225¡0001-31 LAoo c coMÉnclo E IMPORTAÇÃO HoME oFFrce Eraser
'L 2 1 30.435.225/0001-31 LAoo c coMÉaclo E lnPonracÃo Home orrrce EIREÍF

4. VALIDADE DA ATA
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses. a partir da suaassinatura. não podendo ser prorrogada. compreendendo o seguinte período:13ƒ06ƒ2019 a IMDB/2020.

5. REViSÃO E CANCELAMENI'O
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalosnão superiores a 180 (cento e oitenta) dias. a fim de verificar a vantajosiclade dospreços registrados nesta Ata.
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventualredução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objetoregistrado. cabendo ã Administração promover as negociações junto aols)fornecedorles).
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercadopor motivo superveniente. a Administração convocará ois) fornecedorlos) paranegociarlern) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
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5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelomercado sera Ilberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzirseus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados eo fornecedor nao puder cumprir o compromisso. o órgão gerenciador poderá:
5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso acomunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação dapenalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantesapresentados: e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igualoportunidade de negociação.
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deveráproceder à revogação desta ata de registro de preços. adotando as medidascabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. 0 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 noprazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste setornar superior àqueles praticados no mercado: ou
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito tome-o proibido decelebrar contrato administrativo. alcançando o órgão gerenciador eórgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1,4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado ocontraditório e a ampla defesa.
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fatosuperveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique ocumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

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

6. coNDlçõEs GERAIS
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entregae recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedorregistrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidosno Termo de Referência. ANEXO AO EDITAL.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata deregistro de preçosI inclusive o acréscimo de que trata o § 19 do art. 65 da Lei ng8.666/93.
6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relaçãodos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao dolicitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.nos termos do art. 11. §4Q do Decreto n. 7.892, de 2013.
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5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelomercado sera Ilberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzirseus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados eo fornecedor nao puder cumprir o compromisso. o órgão gerenciador poderá:
5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso acomunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação dapenalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantesapresentados: e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igualoportunidade de negociação.
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deveráproceder à revogação desta ata de registro de preços. adotando as medidascabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. 0 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 noprazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste setornar superior àqueles praticados no mercado: ou
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito tome-o proibido decelebrar contrato administrativo. alcançando o órgão gerenciador eórgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1,4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado ocontraditório e a ampla defesa.
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fatosuperveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique ocumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

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

6. coNDlçõEs GERAIS
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entregae recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedorregistrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidosno Termo de Referência. ANEXO AO EDITAL.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata deregistro de preçosI inclusive o acréscimo de que trata o § 19 do art. 65 da Lei ng8.666/93.
6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relaçãodos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao dolicitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.nos termos do art. 11. §4Q do Decreto n. 7.892, de 2013.
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5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelomercado será liberado do compromisso assumido. sem aplicação de penalidade.
5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzirseus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados eo fornecedor nao puder cumprir o compromisso. o orgão gerenciador poderá:
5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso acomunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. e sem aplicação dapenalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantesapresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igualoportunidade de negociação.
5.6. Não havendo exito nas negociações. o orgão gerenciador deveráproceder à revogação desta ata de registro de preços. adotando as medidascabíveis 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 noprazo estabelecido pela Administração. sem justificativa aceitável:
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado. na hipotese deste setornar superior àqueles praticados no mercado: ou
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido decelebrar contrato administrativo. alcançando o orgão gerenciador eorgãois) participante(s).

5.8. 0 cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1.4.7.2 e 4.7.4 sera' formalizado por despacho do órgão gerenciador. assegurado ocontraditório e a ampla defesa.
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fatosuperveniente. decorrente de caso fortuito ou força maior. que prejudique ocumprimento da ata. devidamente comprovados e justificados:

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

o. coNoiÇõEs GERAIS
6.1. As condições gerais do fornecimento. tais como os prazos para entregae recebimento do objeto. as obrigações da Administração e do fornecedorregistrado. penalidades e demais condições do ajuste. encontram-se definidosno Termo de Referência. ANEXO AO EDITAL.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata deregistro de preços. inclusive o acréscimo de que trata o § 1ii do art. 65 da Lei nii8.666/93.
6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão. contendo a relaçãodos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao dolicitante vencedor do certame. serã anexada a esta Ata de Registro de Preços.nos termos do art. 11. §4ii 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 deigual teor, que, depois de lida e achada em ordem. vai assinada pelas partes eencaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Rio dejaneiro, 13 de junho de 2019.

SW*
.. qo'ä a (ao

7* E. R$777 ÕE. Hálx m Â;¬ ç ¡QWX

S jOSE SANTIN
RG nfl 5664 SSP/SP e CPF n° 047.184.888-34

presentante da Empresa
MENNO - GRAFICA E INFORMATICA EI'DA
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias deigual teor, que, depois de lida e achada em ordem. vai assinada pelas partes eencaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ate foi lavrada em 3 (três) vias deigual teor. que. depois de lida e achada em ordem. vai assinada pelas partes eencaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Rio dejaneiro, 13 de junhe de 2019.

1 ArmRG nn seeifissP/sp e cPF n* 041.134.333-34
' .- presentante da EmpresaMENNo - GRAFICA E INFoacA um
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE _IANEIRO

PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NP 11/2019

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NQ 36/2019

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 nfl 33.663.683/0001-16.
neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA. Pró-Reitor de Gestão e
Governança. nomeado pela Portaria nQ 4.897, publicada no Diário Oficial da União,
Seção 2, de 12 de junho de 2017, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de PREGÃO, na forma ELETRONICA, para REGISTRO DE PREÇOS, nQ
1112019, publicado no Diário Oficial de 31/05/2019. processo administrativo n.9
23079.028343/2018-68, RESOLVE registrar os preços dais) 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.Q 7.892 de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição
parcelada de Materiais de Expediente, Descartáveis e outros para suprir as
necessidades da Universidade Federal do Rio de janeiro e suas diversas Unidades
Gestoras, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas
em Edital e seus anexos.

2. Dos PREços. ESPECIFICAÇÕES E QuANTlTATlvos

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:

¿If 1
Ata de Registro de Preços n° 36/2019 - UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE _IANEIRO

PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NP 11/2019

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NQ 36/2019

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 nfl 33.663.683/0001-16.
neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA. Pró-Reitor de Gestão e
Governança. nomeado pela Portaria nQ 4.897, publicada no Diário Oficial da União,
Seção 2, de 12 de junho de 2017, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de PREGÃO, na forma ELETRONICA, para REGISTRO DE PREÇOS, nQ
1112019, publicado no Diário Oficial de 31/05/2019. processo administrativo n.9
23079.028343/2018-68, RESOLVE registrar os preços dais) 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.Q 7.892 de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição
parcelada de Materiais de Expediente, Descartáveis e outros para suprir as
necessidades da Universidade Federal do Rio de janeiro e suas diversas Unidades
Gestoras, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas
em Edital e seus anexos.

2. Dos PREços. ESPECIFICAÇÕES E QuANTlTATlvos

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:

¿If 1
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE IANEIRO
PREGÃO ELErRONIcO PARA REGISTRO DE PREÇOS NR 11I2019

ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n" 23079.028343i2018-68)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ni 36/2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. por meio da Pró-Reitoria de Gestão e
Governança- PR-G. com sede na Rua Paulo Emídio Barbosa. 485, Parque Tecnológico,
Cidade Universitária. Rio de janeiro, Rj, CEP 21941907. Prédio das Pro- Reitorias
(antigo predio GTEC Petrobrás). inscrita no CNPJ/MF sob O rIn 33.663.633I'0001-16.
neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA. Pro-Reitor de Gestão e
Governança. nomeado pela Portaria ni! 4.897. publicada no Diãrio Dficial da União,
Seção 2, de 12 de junho de 2017. considerando o julgamento da licitação na
maaaIIdaae de PREGÃO. na forma ELETRONICA. para REGISTRO DE PREÇOS, As
11/2019. publicado no Diário Oficial de 31/05l2019, processo administrativo nfl
230?9.028343/2018fl68, RESOLVE registrar os preços dats) empresals) indicada{s} e
qualificadaIs) nesta ATA, de acordo com a classificação por elals) alcançadaIs) e
na(sl ouantidadels) cotadals). atendendo as condições previstas no editalI
sujeitando-se as partes ãs normas constantes na Lei og 8.666. de 21 de junho de
1993 e suas alterações. no Decreto nfi 7.892 de 23 de janeiro de 2013. e em
conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição
parcelada de Materiais de 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 PREÇQS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado. as especificações do oDieto. a quantidade. fornecedories)
e as demais condições ofertadas na(s) propostals) são as que seguem:

1
Ata de Registro de Preços n”I 36/2019 ~› UFRJ 2



Endereço: RUA SANTA GERTRUDES. 796 - CHACARA SANTO ANTONIO

HEUO MASASHi SAITO E: CIA LTDA
CNP] n' 62.492.798/0001-93

sÃo PAuLoƒsP- cEP: 03.400-020
Representante Legal:

Nome: Heuo MAsAsHl sArro
RG n* 3.374.160-0 sssP e cPF n° 234.079.210-53

i Quant. UASG: Valor i
É Especificação uno “ää'lfäf” 153115 Quafifdfde unitária Va'm' G'U'hal
*- UFRJ ° a (as) "w

Lápis preto, material
corpo madeira, dureza

94 carga 6h' formato como Und 30 30 30 R$ 1,14 R$ 34,20

sextavado. À

Valor total da empresa Rs 34,20

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua
assinatura, não podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte período:
13/06/2019 a 13/06/2020.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

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

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará ois) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

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

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

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

o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

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

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

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação desta ata de registro de preços. adotando as medidas

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7. O registro do fornecedor será cancelado qua o:
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Endereço: RUA SANTA GERTRUDES. 796 - CHACARA SANTO ANTONIO

HEUO MASASHi SAITO E: CIA LTDA
CNP] n' 62.492.798/0001-93

sÃo PAuLoƒsP- cEP: 03.400-020
Representante Legal:

Nome: Heuo MAsAsHl sArro
RG n* 3.374.160-0 sssP e cPF n° 234.079.210-53

i Quant. UASG: Valor i
É Especificação uno “ää'lfäf” 153115 Quafifdfde unitária Va'm' G'U'hal
*- UFRJ ° a (as) "w

Lápis preto, material
corpo madeira, dureza

94 carga 6h' formato como Und 30 30 30 R$ 1,14 R$ 34,20

sextavado. À

Valor total da empresa Rs 34,20

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua
assinatura, não podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte período:
13/06/2019 a 13/06/2020.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

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

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará ois) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

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

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

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

o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

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

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

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação desta ata de registro de preços. adotando as medidas

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7. O registro do fornecedor será cancelado qua o:
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Endereço: RUA SANTA GERTRUOES. 796 - CHACARA SANTO ANTONIO

HELIO MASASHI SAITO E: CIA LTDA
cNPJ n* 62.492.79310001-93

SÃO PAULOISP- CEP: 03.408-020
Representante Legal:

Nome: HELIO MASASHI SAlTO
RG nfl 3.374.160-8 SSPISP e CPF n' 234.079.21053

t. UASG: ValorRequisição Qua" Quantidade vmar Global
5 Especificação UND “mma 153115 .Mal Unitário [Em

uFm (Mi

Lãpis preto. material
corpo madeira. dureza

94 carga Eb* fürmatü mma Und 30 30 30 Fi$ 1.14 R$ 34.20

sextavado.

Valor total da empresa RS 34.20

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços serã de 12 meses. e partir da sua
assinatura. não paciencia ser prorrogada. compreendendo o seguinte periodo:
1306/2019 a 1310612020.

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 oue eleve o custo do objeto
registrado. cabendo ã Administração promover as negociações junto aois]
fornecedoriesi.

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente. a Administração convocará dis) 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 serã 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 observarã a classificação original.

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

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

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

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

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7. O registro do fornecedor será cancelado qua m

Ata de Registro de Preços n” 36/2019 - UFRJ



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 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. coNDlÇÓEs 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 ReferênciaI 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 ã 19 do art. 65 da Lei ng
8.666/93.

5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão. contendo a relação
dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.
nos termos do art. 11, §4Q do Decreto n. 7.892, de 2013.

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.

DRE EsTEvEs DA siLvA
P -Reitor de Gestão e`l Governança

*qHELIO MASASHI SAITO
RG niI 3.374.160-8 SSP/SP e CPF n° 234.079.218-53

Representante da Empresa
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA
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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 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. coNDlÇÓEs 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 ReferênciaI 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 ã 19 do art. 65 da Lei ng
8.666/93.

5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão. contendo a relação
dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.
nos termos do art. 11, §4Q do Decreto n. 7.892, de 2013.

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.

DRE EsTEvEs DA siLvA
P -Reitor de Gestão e`l Governança

*qHELIO MASASHI SAITO
RG niI 3.374.160-8 SSP/SP e CPF n° 234.079.218-53

Representante da Empresa
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA

Ata de Registro de Preços n” 36/2019 - UFRJ

5.

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

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração. sem justificativa aceitável;

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado. na hipotese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

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

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

4.9.1. por razão de interesse público; ou

4.9.2. a pedido do fornecedor.

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. Ê vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços. inclusive o acréscimo de que trata o § ll.ii do art. 65 da Lei nE
3.666/93.

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 copia aos demais órgãos participantes (se houver).

Rio de janeiro. 13 de junho de 2019.
'¬- . H.

'illll

-.- I,1 ' _.'. '. .I I..
. i I... I. ._ '-,-,- . I.il

-. .- '- 4 i . .› . .
*TH-..._ |'.I ' a, 1... . .I. -¬._,¬ .-. .__ .I

DRE ESTEVES A SILVA
P -Reitor de Gestão eI Governança

_i-

_;ƒ- .
_.i _.-|-"'

_._-_l_'_._|__

-ƒ_f'// .-
HJ*-

i~~~¬_____;f~fcƒ HELlO MASASHI SAITO
RG nn 3.374.160-8 SSP/5P e CPF n'iI 234.079.218-53

Representante da Empresa
HELIO MASASHI SAITO Si CIA LTDA

Ata de Registro de Preços nf' 36/2019 + UFRJ


