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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

      ATA DE REGISTRO DE 06/2021

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, por meio da - Reitoria de e -
PR- 6 -
Cidade Rio de Janeiro, RJ - CEP 21941-850, inscrita no CNPJ/MF sob o 33.663.683/0001-
16, neste ato representado pelo Sr. Esteves da Silva, -Reitor de e nomeado

,
na forma 12/2021 13/10/2021,

23079.209064/2021-07, RESOLVE registrar empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
quantidade(s) -

janeiro de 2013, e em conformidade com as a seguir::

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o 

ospitalares 
-

e seus anexos., especificado no item 06

12/2021 Ata, assim como a proposta registrada, 
independentemente de

2. E QUANTITATIVOS

2.1.

as que seguem:
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Fornecedor: 

FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA -   CNPJ: 10.889.989/0001-90 
Rua   Bahia - Brasil 

Tel: (71) 99207-0765 / (71) 98548-6416 

E-mail: licitacao@flexmaker.com.br / licitandocomvitor@gmail.com 

  Representante legal: 

EIICHI ROCHA NISHIMOTO 

CPF: 783.484.045-20- Carteira de Identidade: 591737930-SSP/BA 

 

Item  
Fabricante/ 

marca/ 

modelo 

Unidade 
de 

medida 

Quantidade 
da UASG 

153115 

Quantidade 
Total da Ata 

Valor 
 

Valor total  da 
UASG 

153115 

Valor Total da 
Ata 

 

 
  06 

Avental p/ isolamento de 
 

material tratado com 
tecnologia SMS para uso 

-hospitalar, 
 

de 30G ou acima, com 
para 

pele e roupas do 
profissional nas mangas, 

 
altamente resistente a fluidos 

transportados 
pelo ar, tamanho 1,50m 

medindo da parte 
posterior na altura do decote 

 

orpo, 
com tiras longas e 

 

longa, punho de 

contenha 

 
prendedora no dedo, para 

 

 
pacote da embalagem seja 

individual ou com 
mais de uma unidade: 

 

 

 

 

FLEX 

MAKER 

  
ANVISA 

 
819898400

14  
 

 MODELO: 

AV003,  
MANGA  
LONGA 

30G 

 

 

 

UND 

 

 

 

     418831 

 

 

 

    852731 

 

 

 

R$ 2,70 

 

 

 

 R$ 1.130.843,70 

 

 

 

  R$ 2.302.373,70 
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registros pertinentes.  

este descritivo 

do Art.8 na 

30/04/2020, Anvisa.  
Portanto, o fornecedor 

 
enviar na proposta, toda a 

 

atendimento ao descritivo, 
conforme as ABNT NBR ISO 

citadas no texto 
da RDC. CATMAT: 434250 

VALOR TOTAL:   ( ) R$  2.302.373,70 
 

3. CADASTRO DE RESERVA 

3.1.  houve  ao cadastro de reserva. 

 

4.  GERENCIADOR 

4.1. O  gerenciador  a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UASG 153115). 

4.2.   e entidades  participantes do Registro de  
 

Item   da UASG Nome da UASG    Quantidade 

01 153138 FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 20000 

02 152737 CAMPUS MACAÉ DA UFRJ 80000 

03 250105 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 240000 

04 153145 INSTITUTO DE BIOFÍSICA CARLOS CHAGAS FILHO- IBCCF 90000 

05 153137 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRJ  3900 
 

5.   ATA DE REGISTRO DE  

5.1.  
 
 

 e as regras estabelecidas na Lei  de 1993 e no Decreto  de 2013. 

5.1.1. A  do  gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para  
 
 

demonstre  
 

de  do  do Planejamento, Desenvolvimento e  
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5.2.   
estabelecidas, optar pela  ou  do fornecimento, desde que este fornecimento  prejudique 
as  anteriormente assumidas com o  gerenciador e s participantes. 

5.3.  
 

registrados na ata de registro de  para o  gerenciador e  participantes. 

5.4.  
 

independente do  de   que eventualmente aderirem. 

5.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei  11.488, de 2007, o  gerenciador somente 

 
das   previstas para  gerenciador e participantes ou  destinadas 

  
2957/2011  P). 

5.5. Ao   participante que aderir  ata competem os atos relativos   cumprimento 
pelo fornecedor das  contratualmente assumidas e a  observada a ampla defesa e o 

 
 as suas   informando as  ao  gerenciador. 

5.6.  
solicitada em  noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de  

5.6.1.  
prazo para  da  respeitado o prazo de  da ata, desde que 

solicitadapelo   participante. 

 
6. VALIDADE DA ATA 

6.1.  
podendo ser prorrogada, compreendendo o seguinte /10/2021 a 22/10/2022.  

 

7.  E CANCELAMENTO 

7.1.  

(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos  registrados nesta Ata. 

7.2. Os  registrados  ser revistos   em  eventual  dos 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo   
promover as  junto ao(s) fornecedor(es). 

7.3. Quando o  registrado tornar-se superior ao  praticado no mercado por motivo 
 

aos valores praticados pelo mercado. 

7.4. O do 
compromisso assumido,  de penalidade. 
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7.4.1.  
de mercado  a  original. 

7.5. -  
cumprir o compromisso, o   

7.5.1.  
pedido de fornecimento, e sem  da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados; e 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de  

7.6.  havendo  nas  o  gerenciador  proceder   desta ata de 
registro de  adotando as medidas  para  da  mais vantajosa. 

7.7. O registro do fornecedor  cancelado quando: 

7.7.1. descumprir  da ata de registro de  

7.7.2.  retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
 sem justificativa  

7.7.3.  aceitar reduzir o seu  registrado, na  deste se tornar superior  
praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer  administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo,  o  gerenciador e  participante(s). 

 

7.7.5. O cancelamento de registros nas  previstas nos itens 7.7.1, 7.7.2 e 7.7.4  

formalizado por despacho do  gerenciador, assegurado o  e a ampla defesa. 

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

7.8.1. por  de interesse  ou 

7.8.2. a pedido do fornecedor. 

 
8. PENALIDADES 

8.1. O descumprimento  
no Edital. 

8.1.1.  
do 

injustificadamente, nos termos do art. 49,  Decreto  

8.2.  da  do  gerenciador a  das penalidades decorrentes do descumprimento 
7.892/2013), exceto nas 

 
 

Decreto  

8.3.   
art. 20 do Decreto  7.892/2013, dada a necessidade de  de procedimento para cancelamento 
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do registro do fornecedor. 

 
9.  GERAIS 

9.1. As  gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 
 

encontram-se definidos no Termo de  ANEXO AO EDITAL. 

9.2.  
 

7892/13. 

9.3. No caso de  por  global de grupo de itens,   admitida a  dos itens 

nas seguintes  

9.3.1.  

definidos no certame; ou 

9.3.2. r seja o 

menor   para o mesmo item na fase de lances. 

9.4. A ata de  da   do  contendo a  dos licitantes que aceitarem 

o anexo a esta     Ata de 

Registro de  nos termos do art. 11,  do Decreto n. 7.892, de 2013. 
 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas  
participantes. 
 

 

Rio de Janeiro, 22 de Outubro de 2021. 

 

 

 

                         Esteves da Silva 
-  

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 

 
                   FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA                                        

          CNPJ:     10.889.989/0001-90 

                                            Representante legal:    
                                        EIICHI ROCHA NISHIMOTO 

                             CPF: 783.484.045-20- Carteira de Identidade: 591737930-SSP/BA 


