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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 129/2019

Processo nº 23070.015286/2019-18

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins�tuição
federal de ensino superior e pesquisa, cons�tuída como autarquia
educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da
Educação, criada pela Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no
Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela
sua Vice-Reitora, Profª. Sandramara Ma�as Chaves, brasileira,
casada, portadora da Carteira de Iden�dade n.º 745.836 e inscrita no
C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital,
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na
quan�dade cotada, atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014
e em conformidade com as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a
eventual aquisição com fornecimento parcelado de reagentes e
materiais de uso laboratorial, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 051/2019 o qual vincula-se e é
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parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s)
são as que seguem:

04.762.623/0001-52 - VIRION DIAGNOSTICA LTDA 

ENDEREÇO: Rua Almirante Teffé, n.º 645 - Sala: 1001 - Centro -
Niterói - RJ. CEP: 24.030-085.

TELEFONE: (21) 3628-9900

EMAIL: licitacao@medivax.com.br

REPRESENTANTES: PAULA ROBERTA GUEDES BATISTA, CPF:
090.722.217-02 e RG N.º 13235020-8 DIC/RJ.
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor

Unitário
Valor
Global

17

REAGENTE
PARA
DIAGNÓSTICO
CLÍNICO*

UNIDADE 4 R$
537,0500

R$
2.148,2000

Marca: VIRCELL
Fabricante: VIRCELL
Modelo / Versão: KIT COM 100 TESTES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE,
DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTI TRYPANOSOMA
CRUZI(CHAGAS) EM SORO HUMANO E LÍQUIDOS

Ó É Ê
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BIOLÓGICOS, MÉTODO IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA,
APRESENTAÇÃO TESTE. KIT COMPLETO CONTENDO 100
TESTES - MARCA/FABRICANTE: VIRCELL - PROCEDÊNCIA:
ESPANHA - RGMS: 80263710031. DECLARO ESTAR DE ACORDO
COM TODOS OS ITENS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. U

Total do Fornecedor: R$
2.148,2000

 

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG
e não haverá par�cipantes.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da administração pública
que não tenha par�cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus�ficada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de
2013.

4.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem
anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou en�dades de outras
esferas federa�vas, fica condicionada à realização de estudo, pelos
órgãos e pelas en�dades que não par�ciparam do registro de preços,
que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a
economicidade para a administração pública federal da u�lização da
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do
Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
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4.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou en�dade, a. (máximo
cinquenta) por cento dos quan�ta�vos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não
podendo exceder, na totalidade, ao dobro do quan�ta�vo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes, independente do número de
órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas
de pequeno porte e coopera�vas enquadradas no ar�go 34 da Lei n°
11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos
valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e
par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse
o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº
2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos
rela�vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
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par�cipante deverá efe�var a contratação solicitada em até noventa
dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a
par�r da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra�cado
no mercado por mo�vo superveniente, a Administração convocará
o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor
pra�cado pelo mercado será liberado do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação
original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
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6.5.1. 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 mo�vos e
comprovantes apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.

6.6. 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.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela administração, sem jus�fica�va aceitável; III
- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou
IV - Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) par�cipante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos
I, II e IV será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. 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
jus�ficados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará
aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
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7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata
de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos par�cipantes, caso no qual caberá ao
respec�vo órgão par�cipante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador
qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº
7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento
para cancelamento do registro do fornecedor.

8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e fiscalizada
por servidores, na condição de representantes da Contratante, os
quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o fiel e correto fornecimento, para fins de pagamento.

8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) José Clecildo Barreto Bezerra,
Matrícula SIAPE nº 1187999, lotado(a) no IPTSP/UFG, como gestor
do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Alencar Pereira Macedo,
Matrícula SIAPE nº 1442715, lotado(a) no IPTSP/UFG, como fiscal do
Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao
DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de
fiscalizar o cumprimento das exigências (especificações técnicas,
quan�dade, período de garan�a, embalagens, etc,) sem prejuízo
daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá rejeitar, no
todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em
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desacordo com o previsto neste Edital, assim como na proposta de
preços e documentação da contratada.

8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa
contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na
entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis.

8.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não
elide nem minimiza a responsabilidade da empresa contratada.

8.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento
do objeto deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem
ônus para a contratante.

9. FORO

9.1. O Foro para solucionar os li�gios que decorrerem da execução
do objeto será o Foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária do Estado
de Goiás.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. 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 e Edital de PE nº
051/2019.

10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto
nº 7.892/13.

10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só
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será admi�da a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

10.4. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as
proporções de quan�ta�vos definidos no certame; ou

10.5. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário
adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o
mesmo item na fase de lances

10.6. 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, §4º do
Decreto n. 7.892, de 2013.
 

 

Goiânia, 04 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PAULA ROBERTA
GUEDES BATISTA, Usuário Externo, em 05/11/2019, às
10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara
Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, em
04/12/2019, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0978377 e o código CRC
62E7A23E.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23070.015286/2019-
18 SEI nº 0978377
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 130/2019

Processo nº 23070.015286/2019-18

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins�tuição federal de ensino
superior e pesquisa, cons�tuída como autarquia educacional de
regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela
Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia,
Goiânia - GO, neste ato representada pela sua Vice-Reitora, Profª.
Sandramara Ma�as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira
de Iden�dade n.º 745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-
49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE registrar os preços
da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela alcançada e na quan�dade cotada, atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado
pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com
as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a
eventual aquisição com fornecimento parcelado de reagentes e
materiais de uso laboratorial, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 051/2019 o qual vincula-se e é
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parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s)
são as que seguem:

05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA 

ENDEREÇO: Rua Dos Operários, 148 – Barra Funda - Leme – SP CEP
13.617-210

TELEFONE: (19) 3571-1885 / 7807-2062

EMAIL: tybortholin@uol.com.br

REPRESENTANTES: YURI LAVEZZO BORTHOLIN, CPF: 310.800.408-54
e RG N.º 43.670.316-6

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor

Unitário
Valor
Global

2 ÁLCOOL
ETÍLICO LITRO 30 R$

7,2400
R$
217,2000

Marca: Tupi
Fabricante: Callamarys
Modelo / Versão: Alcool 92,8 INPM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL, ETÍLICO,
ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL,
TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA
C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA
92,6% A 93,8% P/P INPM, HIDRATADO, NÚMERO DE
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64- 17-5 - FRASCO 1L
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Total do Fornecedor: R$
217,2000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG
e não haverá par�cipantes.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da administração pública
que não tenha par�cipado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente jus�ficada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de
2013.

4.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem
anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou en�dades de outras
esferas federa�vas, fica condicionada à realização de estudo, pelos
órgãos e pelas en�dades que não par�ciparam do registro de
preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a
economicidade para a administração pública federal da u�lização da
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do
Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
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item não poderão exceder, por órgão ou en�dade, a. (máximo
cinquenta) por cento dos quan�ta�vos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não
podendo exceder, na totalidade, ao dobro do quan�ta�vo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes, independente do número de
órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas
de pequeno porte e coopera�vas enquadradas no ar�go 34 da Lei n°
11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos
valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e
par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não
ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU
nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos
rela�vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
par�cipante deverá efe�var a contratação solicitada em até noventa
dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a
par�r da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU, não
podendo ser prorrogada.
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6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço
pra�cado no mercado por mo�vo superveniente, a Administração
convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor
pra�cado pelo mercado será liberado do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação
original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
6.5.1. 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 mo�vos e
comprovantes apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as
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medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela administração, sem jus�fica�va aceitável; III
- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou
IV - Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) par�cipante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos
I, II e IV será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. 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
jus�ficados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará
aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata
de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos par�cipantes, caso no qual caberá ao
respec�vo órgão par�cipante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
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7.3. O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador
qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº
7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento
para cancelamento do registro do fornecedor.

8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e
fiscalizada por servidores, na condição de representantes da
Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas,
quando comprovado o fiel e correto fornecimento, para fins de
pagamento.

8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) José Clecildo Barreto Bezerra,
Matrícula SIAPE nº 1187999, lotado(a) no IPTSP/UFG, como gestor
do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Alencar Pereira Macedo,
Matrícula SIAPE nº 1442715, lotado(a) no IPTSP/UFG, como fiscal
do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao
DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de
fiscalizar o cumprimento das exigências (especificações técnicas,
quan�dade, período de garan�a, embalagens, etc,) sem prejuízo
daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá rejeitar,
no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam
em desacordo com o previsto neste Edital, assim como na proposta
de preços e documentação da contratada.

8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa
contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na
entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis.
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8.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não
elide nem minimiza a responsabilidade da empresa contratada.

8.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento
do objeto deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem
ônus para a contratante.

9. FORO

9.1. O Foro para solucionar os li�gios que decorrerem da execução
do objeto será o Foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária do Estado
de Goiás.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. 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 e Edital de PE nº
051/2019.

10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto
nº 7.892/13.

10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só
será admi�da a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

10.4. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as
proporções de quan�ta�vos definidos no certame; ou

10.5. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário
adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o
mesmo item na fase de lances
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10.6. 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, §4º do
Decreto n. 7.892, de 2013.
 

 

Goiânia, 04 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Yuri Lavezzo
Bortholin, Usuário Externo, em 05/11/2019, às 11:14,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara
Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, em
04/12/2019, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0978380 e o código CRC
98159FB1.

 

Referência: Processo nº 23070.015286/2019-
18 SEI nº 0978380

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 131/2019

Processo nº 23070.015286/2019-18

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins�tuição federal de ensino
superior e pesquisa, cons�tuída como autarquia educacional de
regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela
Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia,
Goiânia - GO, neste ato representada pela sua Vice-Reitora, Profª.
Sandramara Ma�as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira
de Iden�dade n.º 745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-
49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE registrar os preços
da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela alcançada e na quan�dade cotada, atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado
pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com
as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a
eventual aquisição com fornecimento parcelado de reagentes e
materiais de uso laboratorial, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 051/2019 o qual vincula-se e é
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parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s)
são as que seguem:

05.658.906/0001-11 - GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA 

ENDEREÇO: Avenida São Francisco, n.º 83 - Quadra 36, Lote 09 -
Santa Genoveva - Goiânia - GO. CEP: 74.672-010.

TELEFONE: (62) 3204-5999

EMAIL: gbio.licitacao@gmail.com

REPRESENTANTES: FELIPE MARCO OLIVEIRA MAIA, CPF:
325.512.798-01 e RG N.º 45.189.093-0 - SSP/SP

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor

Unitário
Valor
Global

15

REAGENTE
PARA
DIAGNÓSTICO
CLÍNICO.

UNIDADE 4 R$
350,0000

R$
1.400,0000

Marca: DIAPRO
Fabricante: DIAPRO
Modelo / Versão: kit 96 testes elisa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA
DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA
AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI
TOXOPLASMA GONDII IGG, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO
TESTE
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16

REAGENTE
PARA
DIAGNÓSTICO
CLÍNICO.

UNIDADE 6 R$
314,0000

R$
1.884,0000

Marca: DIAPRO
Fabricante: DIAPRO
Modelo / Versão: kit 96 testes elisa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA
DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA
AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE HIV I E
II, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE

Total do Fornecedor: R$
3.284,0000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG
e não haverá par�cipantes.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da administração pública
que não tenha par�cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus�ficada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de
2013.

4.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem
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anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou en�dades de outras
esferas federa�vas, fica condicionada à realização de estudo, pelos
órgãos e pelas en�dades que não par�ciparam do registro de preços,
que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a
economicidade para a administração pública federal da u�lização da
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do
Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou en�dade, a. (máximo
cinquenta) por cento dos quan�ta�vos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não
podendo exceder, na totalidade, ao dobro do quan�ta�vo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes, independente do número de
órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas
de pequeno porte e coopera�vas enquadradas no ar�go 34 da Lei n°
11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos
valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e
par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse
o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº
2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos
rela�vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
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obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
par�cipante deverá efe�var a contratação solicitada em até noventa
dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a
par�r da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra�cado
no mercado por mo�vo superveniente, a Administração convocará
o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor
pra�cado pelo mercado será liberado do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidade.
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6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação
original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
6.5.1. 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 mo�vos e
comprovantes apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.

6.6. 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.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela administração, sem jus�fica�va aceitável; III
- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou
IV - Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) par�cipante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos
I, II e IV será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. 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
jus�ficados:



11/12/2019 SEI/UFG - 0978381 - Ata de Registro de Preços

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1051618&infra_sistema=… 7/10

6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará
aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata
de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos par�cipantes, caso no qual caberá ao
respec�vo órgão par�cipante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador
qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº
7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento
para cancelamento do registro do fornecedor.

8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e fiscalizada
por servidores, na condição de representantes da Contratante, os
quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o fiel e correto fornecimento, para fins de pagamento.

8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) José Clecildo Barreto Bezerra,
Matrícula SIAPE nº 1187999, lotado(a) no IPTSP/UFG,
como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Alencar Pereira
Macedo, Matrícula SIAPE nº 1442715, lotado(a) no IPTSP/UFG,
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como fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao
DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de
fiscalizar o cumprimento das exigências (especificações técnicas,
quan�dade, período de garan�a, embalagens, etc,) sem prejuízo
daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá rejeitar, no
todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em
desacordo com o previsto neste Edital, assim como na proposta de
preços e documentação da contratada.

8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa
contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na
entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis.

8.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não
elide nem minimiza a responsabilidade da empresa contratada.

8.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento
do objeto deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem
ônus para a contratante.

9. FORO

9.1. O Foro para solucionar os li�gios que decorrerem da execução
do objeto será o Foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária do Estado
de Goiás.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. 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 e Edital de PE nº
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051/2019.

10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto
nº 7.892/13.

10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só
será admi�da a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

10.4. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as
proporções de quan�ta�vos definidos no certame; ou

10.5. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário
adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o
mesmo item na fase de lances

10.6. 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, §4º do
Decreto n. 7.892, de 2013.
 

Goiânia, 04 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE MARCO
OLIVEIRA MAIA, Usuário Externo, em 04/12/2019, às 10:43,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara
Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, em
04/12/2019, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


11/12/2019 SEI/UFG - 0978381 - Ata de Registro de Preços

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1051618&infra_sistema… 10/10

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0978381 e o código CRC
D8422871.

 

Referência: Processo nº 23070.015286/2019-
18 SEI nº 0978381

https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


11/12/2019 SEI/UFG - 0978385 - Ata de Registro de Preços

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1051622&infra_sistema=… 1/14

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 132/2019

Processo nº 23070.015286/2019-18

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins�tuição federal
de ensino superior e pesquisa, cons�tuída como autarquia educacional
de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela
Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia,
Goiânia - GO, neste ato representada pela sua Vice-Reitora, Profª.
Sandramara Ma�as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira
de Iden�dade n.º 745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49
residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela alcançada e na quan�dade cotada, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº
8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as disposições a
seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual
aquisição com fornecimento parcelado de reagentes e materiais de uso
laboratorial, especificados no Anexo I – Termo de Referência do edital
de Pregão nº 051/2019 o qual vincula-se e é parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são
as que seguem:

05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/
LABORATORIOS LTDA 

ENDEREÇO: Rua Presidente Rodrigues Alves, n.º 66 - Quadra 16, Lote
22 - Setor jardim Presidente - Goiânia - GO. CEP: 74.353-400.

TELEFONE: (62) 3091-4345 / 3086-0450

EMAIL: obje�va.ltda@terra.com.br

REPRESENTANTES: LEANDRO NERY DE OLIVEIRA, CPF: 037.217.131-17
e RG N.º 5320672 SPTC/GO.

 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor

Unitário
Valor
Global

1 ÁLCOOL
ETÍLICO LITRO 30 R$

8,2100
R$
246,3000

Marca: ITAJA
Fabricante: ITAJA
Modelo / Versão: ITAJA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL, ETÍLICO,
ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR
ALCOÓLICO MÍNIMO 77ºGL (77 V/V A 20ºC), FÓRMULA QUÍMICA
C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA
MÍNIMO 70º INPM (70 P/P), HIDRATADO, NÚMERO DE
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5 - FRASCO 1 LITRO

3 ÁLCOOL
Í

LITRO 30 R$ R$
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ETÍLICO 26,0000 780,0000

Marca: ITAJA
Fabricante: ITAJA
Modelo / Versão: ITAJA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL, ETÍLICO,
ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR
ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH,
PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE
99,7% P/P INPM, ABSOLUTO, REAGENTE P .A., NÚMERO DE
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5 - FRASCO 1L

4 CAIXA
LABORATÓRIO UNIDADE 5 R$

14,1300
R$
70,6500

Marca: CRAL
Fabricante: CRAL
Modelo / Versão: CRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA, LABORATÓRIO,
ARQUIVO DE LÂMINAS DE MICROSCOPIA, MATERIAL
POLIPROPILENO, COM TAMPA E DOBRADIÇA, NUMERADA,
CAPACIDADE 100 LÂMINAS

5 CÂMARA
CONTAGEM UNIDADE 2 R$

178,7300
R$
357,4600

Marca: GLOBAL TRADE
Fabricante: GLOBAL TRADE
Modelo / Versão: GLOBAL TRADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA, CONTAGEM,
NEUBAUER, MATERIAL VIDRO, ESPELHADA, PROFUNDIDADE
CERCA DE 0,1MM

6 LAMÍNULA UNIDADE 5 R$ R$
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5,3200 26,6000

Marca: PRECISION
Fabricante: PRECISION
Modelo / Versão: PRECISION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  LAMÍNULA,
LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES 18MM X 18MM,
ESPESSURA 0,13MM X 0,16MM, APLICAÇÃO MICROSCOPIA
CADA UNIDADE CORRESPONDE A UMA EMBALAGEM COM 100
LAMÍNULAS

7 LAMÍNULA UNIDADE 5 R$
6,4700

R$
32,3500

Marca: PRECISION
Fabricante: PRECISION
Modelo / Versão: PRECISION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAMÍNULA,
LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES 22MM X 22MM,
ESPESSURA 0,13MM X 0,16MM, APLICAÇÃO MICROSCOPIA
CADA UNIDADE CORRESPONDE A UMA EMBALAGEM COM 100
LAMÍNULAS

8 LAMÍNULA UNIDADE 5 R$
14,0000

R$
70,0000

Marca: PRECISION
Fabricante: PRECISION
Modelo / Versão: PRECISION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAMÍNULA,
LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES 24MM X 40MM,
ESPESSURA MEDINDO 0,13MM A 0,16MM, APLICAÇÃO
MICROSCOPIA - CADA UNIDADE CORRESPONDE A UMA
EMBALAGEM COM 100 LAMÍNULAS
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9 LANCETA CAIXA
100,00 UN

4 R$
27,2800

R$
109,1200

Marca: PONTURA
Fabricante: PONTURA
Modelo / Versão: PONTURA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANCETA, AUTOMÁTICA,
SISTEMA RETRÁTIL, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,
PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,
ULTRA FINA, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CAIXA 100 LANCETAS

10 LENÇO
DESCARTÁVEL

CAIXA 50,00
UN 30 R$

4,0700
R$
122,1000

Marca: KISS
Fabricante: KISS
Modelo / Versão: KISS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇO, DESCARTÁVEL,
MATERIAL PAPEL, MACIO, DUPLO, COMPRIMENTO 21,50 X
LARGURA 14,80 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA INSTRUMENTOS -
CAIXA 50 UNIDADES

12

LUVA PARA
PROCEDIMENTO
NÃO
CIRÚRGICO

CAIXA
100,00 UN 20 R$

21,0000
R$
420,0000

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo / Versão: MEDIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROCEDIMENTO
NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO GRANDE,
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE
ESTÉRIL, COR BRANCA, COMPRIMENTO CANO MÍNIMO 80MM,
AMBIDESTRA, USO DESCARTÁVEL - CAIXA 100 UNIDADES
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13

LUVA PARA
PROCEDIMENTO
NÃO
CIRÚRGICO

CAIXA
100,00 UN 40 R$

21,0000
R$
840,0000

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo / Versão: MEDIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  LUVA, PROCEDIMENTO
NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO,
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE
ESTÉRIL, COR BRANCA, COMPRIMENTO CANO MÍNIMO 80MM,
AMBIDESTRA, USO DESCARTÁVEL - CAIXA 100 UNIDADES

18

REAGENTE
PARA
DIAGNÓSTICO
CLÍNICO.

UNIDADE 3 R$
58,9000

R$
176,7000

Marca: EBRAM
Fabricante: EBRAM
Modelo / Versão: EBRAM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  REAGENTE,
DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE
QUALITATIVO DE BETA HCG, MÉTODO
IMUNOCROMATOGRAFIA, APRESENTAÇÃO TESTE - CADA
UNIDADE CORRESPONDE A UM KIT COM 100 TESTES

20

REAGENTE
PARA
DIAGNÓSTICO
CLÍNICO

UNIDADE 8 R$
51,9600

R$
415,6800
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Marca: EBRAM
Fabricante: EBRAM
Modelo / Versão: E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE,
DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, ANÁLISE
QUANTITATIVO DE FATOR REUMATÓIDE, MÉTODO
AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX, APRESENTAÇÃO TESTE COM
CONTROLE; CADA UNIDADE CORRESPONDE A UM KIT COM +/-
100 TESTES

21

REAGENTE
PARA
DIAGNÓSTICO
CLÍNICO

FRASCO
10,00 ML 8 R$

28,9700
R$
231,7600

Marca: PROTHEMO
Fabricante: PROTHEMO
Modelo / Versão: PROTHEMO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE,
DIAGNÓSTICO CLÍNICO, SORO DE COOMBS, COMPOSIÇÃO
BÁSICA MONOESPECÍFICO ANTI-IGG HUMANO - FRASCO 10ML

22

REAGENTE
PARA
DIAGNÓSTICO
CLÍNICO

UNIDADE 8 R$
40,9600

R$
327,6800

Marca: WIENER
Fabricante: WIENER
Modelo / Versão: WIENER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE,
DIAGNÓSTICO CLÍNICO, SUSPENSÃO DE ANTÍGENOS PARA
TRIAGEM DE VDRL, MÉTODO FLOCULAÇÃO, PRONTO PARA
USO, APRESENTA ÇÃO TESTE - CADA UNIDADE CORRESPONDE
A UM KIT COM 250 TESTES
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23 SORO FRASCO
10,00 ML

8 R$
32,9700

R$
263,7600

Marca: EBRAM
Fabricante: EBRAM
Modelo / Versão: EBRAM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SORO, TIPAGEM
SANGUÍNEA, ANTI D - FRASCO 10ML

Total do Fornecedor: R$
4.490,1600

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e
não haverá par�cipantes.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da administração pública que
não tenha par�cipado do certame licitatório, mediante anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente jus�ficada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na
Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem
anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou en�dades de outras
esferas federa�vas, fica condicionada à realização de estudo, pelos
órgãos e pelas en�dades que não par�ciparam do registro de preços,
que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade
para a administração pública federal da u�lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
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4.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item
não poderão exceder, por órgão ou en�dade, a. (máximo cinquenta)
por cento dos quan�ta�vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos par�cipantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo
exceder, na totalidade, ao dobro do quan�ta�vo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos par�cipantes, independente do número de órgãos não
par�cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas
de pequeno porte e coopera�vas enquadradas no ar�go 34 da Lei n°
11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos
valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e
par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o
limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 –
P).

4.5. Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos
rela�vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par�cipante
deverá efe�var a contratação solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
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5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r
da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU, não podendo
ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover
as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra�cado
no mercado por mo�vo superveniente, a Administração convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores
pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado
pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
6.5.1. 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 mo�vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
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oportunidade de negociação.

6.6. 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.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela administração, sem jus�fica�va aceitável; III -
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles pra�cados no mercado; ou
IV - Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) par�cipante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II
e IV será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

6.9. 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
jus�ficados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação
das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de
registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto
nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos par�cipantes, caso no qual caberá ao
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respec�vo órgão par�cipante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador
qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº
7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e fiscalizada
por servidores, na condição de representantes da Contratante, os quais
deverão atestar os documentos das despesas, quando comprovado o
fiel e correto fornecimento, para fins de pagamento.

8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) José Clecildo Barreto Bezerra,
Matrícula SIAPE nº 1187999, lotado(a) no IPTSP/UFG, como gestor do
Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Alencar Pereira
Macedo, Matrícula SIAPE nº 1442715, lotado(a) no IPTSP/UFG,
como fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao
DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de
fiscalizar o cumprimento das exigências (especificações técnicas,
quan�dade, período de garan�a, embalagens, etc,) sem prejuízo
daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá rejeitar, no
todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em
desacordo com o previsto neste Edital, assim como na proposta de
preços e documentação da contratada.

8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa
contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na
entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo
das sanções cabíveis.
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8.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não
elide nem minimiza a responsabilidade da empresa contratada.

8.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do
objeto deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus
para a contratante.

9. FORO

9.1. O Foro para solucionar os li�gios que decorrerem da execução do
objeto será o Foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária do Estado de
Goiás.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. 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 e Edital de PE nº
051/2019.

10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art.
65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.

10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só
será admi�da a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

10.4. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as
proporções de quan�ta�vos definidos no certame; ou

10.5. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário
adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o
mesmo item na fase de lances
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10.6. 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, §4º do Decreto n.
7.892, de 2013.
 

Goiânia, 04 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Leandro Nery de
Oliveira, Usuário Externo, em 12/11/2019, às 11:31, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as
Chaves, Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, em 04/12/2019,
às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0978385 e o código CRC
39F8A0AD.

 

Referência: Processo nº 23070.015286/2019-18 SEI nº 0978385

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 133/2019

Processo nº 23070.015286/2019-18

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins�tuição
federal de ensino superior e pesquisa, cons�tuída como autarquia
educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da
Educação, criada pela Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no
Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela
sua Vice-Reitora, Profª. Sandramara Ma�as Chaves, brasileira,
casada, portadora da Carteira de Iden�dade n.º 745.836 e inscrita no
C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital,
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quan�dade
cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em
conformidade com as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a
eventual aquisição com fornecimento parcelado de reagentes e
materiais de uso laboratorial, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 051/2019 o qual vincula-se e é
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parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são
as que seguem:

12.762.841/0001-15 - TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI 

ENDEREÇO: Rua 39 norte - n.º 574 - Santa Luzia - Goianésia - GO.
CEP: 76.380-163.

TELEFONE: (62) 3208-4097

EMAIL: terrafarhospitalar@gmail.com

REPRESENTANTES: ANDERSON LUÍS DA SILVA, CPF: 633.379.161-04
e RG N.º 12380

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor

Unitário
Valor
Global

11

LUVA PARA
PROCEDIMENTO
NÃO
CIRÚRGICO

CAIXA
100,00 UN 40 R$

21,0000
R$
840,0000

Marca: NUGARD
Fabricante: NUGARD
Modelo / Versão: KEVENOLL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROCEDIMENTO
NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, APRESENTAÇÃO ATÓXICA,
AMBIDESTRA, USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO - CAIXA
100 UNIDADES
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Total do Fornecedor: R$
840,0000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG
e não haverá par�cipantes.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da administração pública
que não tenha par�cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus�ficada a vantagem
e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas
na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem
anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou en�dades de outras
esferas federa�vas, fica condicionada à realização de estudo, pelos
órgãos e pelas en�dades que não par�ciparam do registro de preços,
que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a
economicidade para a administração pública federal da u�lização da
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do
Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes.
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4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou en�dade, a. (máximo
cinquenta) por cento dos quan�ta�vos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não
podendo exceder, na totalidade, ao dobro do quan�ta�vo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos par�cipantes, independente do número de órgãos não
par�cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas
de pequeno porte e coopera�vas enquadradas no ar�go 34 da Lei n°
11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos
valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e
par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse
o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº
2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos
rela�vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa
e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
par�cipante deverá efe�var a contratação solicitada em até noventa
dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a
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par�r da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra�cado
no mercado por mo�vo superveniente, a Administração convocará
o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor
pra�cado pelo mercado será liberado do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação
original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
6.5.1. 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 mo�vos e
comprovantes apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.
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6.6. 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.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela administração, sem jus�fica�va aceitável; III -
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou
IV - Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) par�cipante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos
I, II e IV será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. 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
jus�ficados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará
aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata
de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos par�cipantes, caso no qual caberá ao
respec�vo órgão par�cipante a aplicação da penalidade (art. 6º,
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Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador
qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº
7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento
para cancelamento do registro do fornecedor.

8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e fiscalizada
por servidores, na condição de representantes da Contratante, os
quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o fiel e correto fornecimento, para fins de pagamento.

8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) José Clecildo Barreto Bezerra,
Matrícula SIAPE nº 1187999, lotado(a) no IPTSP/UFG,
como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Alencar Pereira
Macedo, Matrícula SIAPE nº 1442715, lotado(a) no IPTSP/UFG,
como fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao
DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de
fiscalizar o cumprimento das exigências (especificações técnicas,
quan�dade, período de garan�a, embalagens, etc,) sem prejuízo
daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá rejeitar, no
todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em
desacordo com o previsto neste Edital, assim como na proposta de
preços e documentação da contratada.

8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa
contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na
entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis.
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8.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não
elide nem minimiza a responsabilidade da empresa contratada.

8.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento
do objeto deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem
ônus para a contratante.

9. FORO

9.1. O Foro para solucionar os li�gios que decorrerem da execução
do objeto será o Foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária do Estado
de Goiás.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. 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 e Edital de PE nº
051/2019.

10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do
art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.

10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só
será admi�da a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

10.4. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as
proporções de quan�ta�vos definidos no certame; ou

10.5. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário
adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o
mesmo item na fase de lances
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10.6. 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, §4º do Decreto
n. 7.892, de 2013.
 

Goiânia, 04 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Anderson Luís da
Silva, Usuário Externo, em 06/11/2019, às 14:37, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara
Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, em
04/12/2019, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0978389 e o código CRC
EDF0EB9C.

 

Referência: Processo nº 23070.015286/2019-
18 SEI nº 0978389

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


11/12/2019 SEI/UFG - 0978392 - Ata de Registro de Preços

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1051629&infra_sistema=1… 1/9

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 134/2019

Processo nº 23070.015286/2019-18

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins�tuição
federal de ensino superior e pesquisa, cons�tuída como autarquia
educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da
Educação, criada pela Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no
Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela
sua Vice-Reitora, Profª. Sandramara Ma�as Chaves, brasileira,
casada, portadora da Carteira de Iden�dade n.º 745.836 e inscrita
no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta
capital, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e
qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela
alcançada e na quan�dade cotada, atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto
n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de
23 de maio de 2014 e em conformidade com as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a
eventual aquisição com fornecimento parcelado de reagentes e
materiais de uso laboratorial, especificados no Anexo I – Termo de
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Referência do edital de Pregão nº 051/2019 o qual vincula-se e é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s)
são as que seguem:

26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI 

ENDEREÇO: Rua 207, Quadra 34, Lote 01 - n.º 423 - Setor Leste Vila
Nova - Goiânia - GO. CEP: 74.640-110.

TELEFONE: (62) 3088-2080

EMAIL:  vitoria.hospitech@gmail.com /
messias.hospitech@gmail.com

REPRESENTANTES: MESSIAS ALVES DOS SANTOS, CPF: 472.445.931-
04.

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor

Unitário
Valor
Global

19

REAGENTE
PARA
DIAGNÓSTICO
CLÍNICO

TESTE 100 R$
0,5000

R$
50,0000

Marca: wiener
Fabricante: wiener
Modelo / Versão: teste
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA
DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO
DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTIESTREPTOLISINA ´O´,

É Á



11/12/2019 SEI/UFG - 0978392 - Ata de Registro de Preços

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1051629&infra_sistema=1… 3/9

MÉTODO AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX, APRESENTAÇÃO
TESTE

Total do Fornecedor: R$
50,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG
e não haverá par�cipantes.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da administração pública
que não tenha par�cipado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente jus�ficada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de
2013.

4.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem
anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou en�dades de outras
esferas federa�vas, fica condicionada à realização de estudo, pelos
órgãos e pelas en�dades que não par�ciparam do registro de
preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a
economicidade para a administração pública federal da u�lização da
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do
Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
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gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou en�dade, a. (máximo
cinquenta) por cento dos quan�ta�vos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não
podendo exceder, na totalidade, ao dobro do quan�ta�vo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes, independente do número de
órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas
de pequeno porte e coopera�vas enquadradas no ar�go 34 da Lei n°
11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos
valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e
par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não
ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU
nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos
rela�vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
par�cipante deverá efe�var a contratação solicitada em até noventa
dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

5. VALIDADE DA ATA



11/12/2019 SEI/UFG - 0978392 - Ata de Registro de Preços

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1051629&infra_sistema=1… 5/9

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a
par�r da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço
pra�cado no mercado por mo�vo superveniente, a Administração
convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor
pra�cado pelo mercado será liberado do compromisso assumido,
sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação
original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
6.5.1. 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 mo�vos e
comprovantes apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.
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6.6. 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.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela administração, sem jus�fica�va aceitável; III
- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou
IV - Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) par�cipante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos
I, II e IV será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. 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
jus�ficados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará
aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata
de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos par�cipantes, caso no qual caberá ao
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respec�vo órgão par�cipante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador
qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº
7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento
para cancelamento do registro do fornecedor.

8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e
fiscalizada por servidores, na condição de representantes da
Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas,
quando comprovado o fiel e correto fornecimento, para fins de
pagamento.

8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) José Clecildo Barreto Bezerra,
Matrícula SIAPE nº 1187999, lotado(a) no IPTSP/UFG,
como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Alencar Pereira
Macedo, Matrícula SIAPE nº 1442715, lotado(a) no IPTSP/UFG,
como fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao
DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de
fiscalizar o cumprimento das exigências (especificações técnicas,
quan�dade, período de garan�a, embalagens, etc,) sem prejuízo
daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá rejeitar,
no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam
em desacordo com o previsto neste Edital, assim como na proposta
de preços e documentação da contratada.

8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa
contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na
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entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis.

8.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não
elide nem minimiza a responsabilidade da empresa contratada.

8.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento
do objeto deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem
ônus para a contratante.

9. FORO

9.1. O Foro para solucionar os li�gios que decorrerem da execução
do objeto será o Foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária do Estado
de Goiás.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. 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 e Edital de PE nº
051/2019.

10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto
nº 7.892/13.

10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só
será admi�da a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

10.4. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as
proporções de quan�ta�vos definidos no certame; ou
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10.5. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário
adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o
mesmo item na fase de lances

10.6. 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, §4º do
Decreto n. 7.892, de 2013.
 

Goiânia, 04 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Messias Alves
Dos Santos, Usuário Externo, em 06/11/2019, às 10:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara
Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, em
04/12/2019, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0978392 e o código CRC
AE830A20.

 

Referência: Processo nº 23070.015286/2019-
18 SEI nº 0978392

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

