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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 11/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Endereço: Rua José Carrenho, n.º 91 - Jardim Gracinda - Guarulhos - SP. CEP: 07.082-280.
Telefone: (62) 3520-1414
Contato: unity@unityinstrumentos.com.br
Representante: Silvio Antônio Pedroso, CPF: 022.109.558-66 e RG n.º: 16.494.103-4
Item Descrição

24

Unidade de
Fornecimento

CRONÔMETRO Unidade

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

10

R$ 36,8800

R$ 36,0000

R$
360,0000

Marca: Akso
Fabricante: Akso
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Modelo / Versão: AK70
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRONÔMETRO, DIGITAL DE PAREDE, COM ÍMÃ E
ALARME

25

CRONÔMETRO Unidade

10

R$ 40,3900

R$ 29,0000

R$
290,0000

Marca: Vollo
Fabricante: Vollo
Modelo / Versão: VL-1809
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRONÔMETRO, MATERIAL CARCAÇA PLÁSTICO ABS,
DE BOLSO, COM MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTO BATERIA, COM ALARME

Total do Fornecedor:

R$
650,0000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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
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solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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 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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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),
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a) no
LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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
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de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Antonio Pedroso, Usuário Externo, em 16/03/2020,
às 18:37, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195281 e
o código CRC 47B26555.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195281
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 12/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
01.826.299/0001-09 - SC DA CUNHA LEMES & CIA LTDA
Endereço: Rua dos Esportes, Quadra 02, Lote 03 - Vila Floresta - Cidade de Inhumas - GO. CEP: 75.400000.
Telefone: (62) 3514-7560
Contato: licitacao@proﬁcione.com.br
Representante: Hebert Veríssimo da Cunha Lemes, CPF: 980.413.631-72

Item Descrição

40

Unidade de
Fornecimento

JALECO Unidade

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor Global

60

R$ 114,7800

R$ 34,9800

R$
2.098,8000
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Marca: SANTANA ENXOVAIS
Fabricante: SANTANA ENXOVAIS
Modelo / Versão: PROFICIONE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JALECO, MATERIAL MICROFIBRA, COR BRANCO,
LONGO, MANGA COMPRIDA, COM PUNHO, 3 BOLSOS (1 DO LADO DIREITO E 2 DO LADO
ESQUERDO), BORDADO COM LOGOMARCA A DEFINIR NO BOLSO, COM GOLA DE BLAZER,
TAMANHO G

Total do Fornecedor:

R$
2.098,8000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
5. VALIDADE DA ATA
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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.
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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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).
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.
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por HEBERT VERISSIMO DA CUNHA LEMES, Usuário Externo,
em 28/03/2020, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195282 e
o código CRC 96BB52DC.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195282
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 13/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
02.005.835/0001-60 - ISOLAR COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Luziânia Qd. 04 Lt. 54 Loja 03, Vila Jaiara - Anápolis-GO. CEP: 75.064-330.
Telefone: (62) 3702-9699
Contato: isolarcomercialanapolis@gmail.com
Representante: Manoel de Siqueira, CPF: 216.018.101-30.

Item Descrição

53

Unidade de
Fornecimento

LUVA PROTEÇÃO Par

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

5

R$ 130,7400

R$ 62,2500

R$
311,2500
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Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo / Versão: VOLK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROTEÇÃO, MATERIAL AMIANTO, TAMANHO
MÉDIO, CANO MÉDIO, 5 DEDOS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA, RESISTENTE A
TEMPERATURA DE -160 A +150°C, USO REUTILIZÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL,
FORMATO NÃO ANATÔMICO, USO LABORATÓRIO

58

ÓCULOS
PROTEÇÃO

Unidade

30

R$ 8,5000

R$ 2,8500

R$ 85,5000

Marca: FERREIRA MOLD
Fabricante: FERREIRA MOLD
Modelo / Versão: FERREIRA MOLD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS, PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO NYLON
FLEXÍVEL, COM PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO PLÁSTICA SEM PERFURAÇÃO,
AJUSTE HASTE FRIO, LENTE CRISTAL TEMPERADO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO
REBITAGEM/ CALDEIRA/ RAIO UV IV/ SOLDAS/ USINA MADEIRA

Total do Fornecedor:

R$
396,7500

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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
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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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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 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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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.
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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
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nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por Manoel de Siqueira, Usuário Externo, em 16/03/2020, às
18:34, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195285 e
o código CRC CFD2C622.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195285
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 14/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA
Endereço: SIA/SUL TRECHO 17 RUA 08 LOTE 170, - PARTE A - CEP : 71200-222 - ZONA INDUSTRIAL BRASILIA - DF.
Telefone: (61) 3362-7293
Contato: bioplasma@bioplasma.com.br
Representante: MARCELINO ANDRADE DE OLIVEIRA, CPF: 442.994.861-53 e RG n.º: 907.714 SSP/DF

Item Descrição

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

16

Unidade

50

COLETOR MATERIAL
PÉRFURO-CORTANTE

Critério de Valor
Valor
Valor (*) Unitário Global
R$ 45,7200 R$
3,3400

R$
167,0000
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Marca: DESCARBOX
Fabricante: DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo / Versão: COLETOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETOR, MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE,
MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7L, COM ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA,
REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, USO DESCARTÁVEL PACOTE 10 UNIDADESREGISTRO ANVISA: 80937630002

26

CURATIVO.

Caixa

400

R$ 26,7200

R$
R$
10,0000 4.000,0000

Marca: OLEN
Fabricante: OLEN
Modelo / Versão: CURATIVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURATIVO, PUNÇÃO VENOSA, MATERIAL NÃO
TECIDO, RESINA E ADESIVO, COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO
REDONDO, OPACIDADE OPACO, MICROPOROSO, HIPOALERGÊNICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL
- CAIXA 500 UNIDADES. REGISTRO ANVISA: 80884889008

32

ESPÉCULO

Unidade

500

R$ 1,5300

R$
0,9000

R$
450,0000

Marca: CRAL
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
Modelo / Versão: ESPÉCULO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPÉCULO, VAGINAL, MATERIAL POLIETILENO,
TAMANHO MÉDIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO, APLICAÇÃO COLETA
GINECOLÓGICA. REGISTRO ANVISA: 10379860106

33

ESPÉCULO

Unidade

500

R$ 1,3400

R$
0,8500

R$
425,0000

Marca: CRAL
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
Modelo / Versão: ESPÉCULO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPÉCULO, VAGINAL, MATERIAL POLIETILENO,
TAMANHO MÉDIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO, APLICAÇÃO COLETA
GINECOLÓGICA. REGISTRO ANVISA: 10379860106

45

LANCETA

Caixa 100,00 UN 40

R$ 29,5900

R$
R$
18,0000 720,0000

Marca: CRAL
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
Modelo / Versão: LANCETA
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. REGISTRO
ANVISA: 10379860156
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Caixa 100,00 UN 30

R$ 29,5200

R$
6,5200

R$
195,6000

Marca: CRAL
Fabricante: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
Modelo / Versão: LANCETA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,
PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL,
ULTRA FINA - CAIXA 100 UNIDADES. REGISTRO ANVISA: 10379860108

47

LUVA PARA PROCEDIMENTO
Caixa 100,00 UN 1000
NÃO CIRÚRGICO

R$ 26,4100

R$
R$
16,0000 16.000,0000

Marca: TARGA
Fabricante: TARGA S.A
Modelo / Versão: LUVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL
LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRAPEQUENO PP (6,5), SEM PÓ,
ANTIDERRAPANTE, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERILIZADA, HIPOALERGÊNICA,
MANUFATURADA DE ACORDO COM A NR DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - CAIXA 100
UNIDADES. REGISTRO ANVISA: 80256170001

61

REAGENTE ANALÍTICO 2

Litro

100

R$ 38,5500

R$
R$
35,0000 3.500,0000

Marca: NEWPROV
Fabricante: NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
Modelo / Versão: REAGENTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE, ANALÍTICO, SOLUÇÃO CONSERVANTE DE
FEZES, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO MIF (MERTHIOLATE - IODO - FORMOL).
REGISTRO ANVISA: 10287910057.

74

TUBO PARA COLETA DE
AMOSTRA BIOLÓGICA

Unidade

40000

R$ 0,9500

R$
0,4800

R$
19.200,0000

Marca: BD
Fabricante: BECTON DICKINSON AND COMPANY
Modelo / Versão: TUBO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4ML, COM
ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, À VÁCUO,
ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA: 10033430470

76

TUBO PARA COLETA DE
AMOSTRA BIOLÓGICA

Unidade

30000

R$ 1,3000

R$
0,3000

R$
9.000,0000

Marca: BD
Fabricante: BECTON DICKINSON AND COMPANY
Modelo / Versão: TUBO
Á
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4ML, COM
EDTA-K2, USO COLETA DE SANGUE, A VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES. REGISTRO ANVISA: 10033430741

Total do Fornecedor:

R$
53.657,6000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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 medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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).
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
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comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por MARCELINO ANDRADE DE OLIVEIRA, Usuário Externo,
em 16/03/2020, às 16:32, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1195287 e
o código CRC A75EB0E6.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195287
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 15/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
05.431.736/0001-38 - ASTRA CIENTIFICA EIRELI
Endereço: Rua Mar nico Prado, n° 26, cj. 134 – Vila Buarque – São Paulo/SP – CEP: 01.224-010.
Telefone: (11) 3666-2305
Contato: cadastro@astracien ﬁca.com.br
Representante: ANDREA FRANCESCA CALABRESE, CPF: 132.938.308-70 e RG n.º 10.349.259-8.

Item Descrição

2

AGULHA COLETA
SANGUE À VÁCUO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Valor
Unitário Global

Unidade

250

R$ 51,6200

R$
20,5000

R$
5.125,0000

Marca: UNIQMED
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Fabricante: BERPU MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
Modelo / Versão: Agulha para coleta a vácuo 25x7 cx c/ 100 und
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA, COLETA SANGUE A VÁCUO, DIMENSÃO 25
X 7 MM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO,
CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, USO
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CAIXA 100 UNIDADES - RMS. Nº
10098710071

3

AGULHA COLETA
SANGUE À VÁCUO

Unidade

250

R$ 52,2100

R$
20,5000

R$
5.125,0000

Marca: UNIQMED
Fabricante: BERPU MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
Modelo / Versão: AGULHA P COLETA MÚLTIPLA. CALIBRE 25X8
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA, COLETA SANGUE A VÁCUO, DIMENSÃO 25
X 8 MM, OU 21G X 1´, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CADA
UNIDADE CORRESPONDE A UMA CAIXA COM 100 AGULHAS - RMS. Nº 10098710071

Total do Fornecedor:

R$
10.250,0000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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).
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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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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 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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
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deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por Andrea Francesca Calabrese, Usuário Externo, em
26/03/2020, às 12:57, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195289 e
o código CRC BD50296A.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195289
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 16/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA
Endereço: Rua Presidente Rodrigues Alves, 66, Qd. 16, Lt. 22, Setor Jardim Presidente, Goiânia – Goiás –
CEP: 74.353-400.
Telefone: (62) 3091 4345 / 3086 0450
Contato: obje va.ltda@terra.com.br
Representante: Leandro Nery de Oliveira, CPF: 037.217.131-17 e RG n.º: 5320672 SPTC/GO.

Item Descrição

Unidade de
Fornecimento

4

Caixa 100,00 UN 100

AGULHA HIPODÉRMICA

Quantidade

Critério de Valor
Valor
Valor (*)
Unitário Global
R$ 9,0400

R$
5,9100

R$
591,0000
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Marca: LABOR
Fabricante: LABOR
Modelo / Versão: LABOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 24 G X 3/ 4´, TIPO PONTA BISEL CURTO
TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO
FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM
INDIVIDUAL

5

AGULHA HIPODÉRMICA

Caixa 100,00 UN 500

R$ 9,8400

R$
5,9100

R$
2.955,0000

Marca: LABOR
Fabricante: LABOR
Modelo / Versão: LABOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 1´, TIPO PONTA BISEL CURTO
TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EMPLÁSTICO, TIPO
FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM
INDIVIDUAL

6

AGULHA HIPODÉRMICA

Caixa 100,00 UN 500

R$ 12,7000

R$
5,9100

R$
2.955,0000

Marca: LABOR
Fabricante: LABOR
Modelo / Versão: LABOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1´, TIPO PONTA BISEL CURTO
TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EMPLÁSTICO, TIPO
FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM
INDIVIDUAL AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO,
DIMENSÃO 21 G X 1´, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR
LUER LOCK OU SLIP EMPLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

7

ÁLCOOL ETÍLICO

Litro

400

R$ 19,4400

R$
4,9000

R$
1.960,0000

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,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL ANIDRO,ABSOLUTO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA
CAS 64-17-5
8

ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA Frasco 1,00 L
DE AMBIENTES

400

R$ 17,8800 R$
4,5100

R$
1.804,0000

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1287559&infra_sistema=1… 2/7

06/04/2020

SEI/UFG - 1195293 - Ata de Registro de Preços

Marca: ITAJA
Fabricante: ITAJA
Modelo / Versão: ITAJA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO
ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8¨INPM

9

ÁLCOOL ETÍLICO

Frasco 1.000,00
ML

1500

R$ 16,8800

R$
3,6300

R$
5.445,0000

Marca: ITAJA
Fabricante: ITAJA
Modelo / Versão: ITAJA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR
ALCOÓLICO 70%_(70¨GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

10

ALGODÃO

Embalagem
500,00 G

200

R$ 16,3700

R$
R$
10,4800 2.096,0000

Marca: FAROL
Fabricante: FAROL
Modelo / Versão: FAROL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM
MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO
EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

20

COLETOR DE URINA

Unidade

500

R$ 1,3900

R$
0,4800

R$
240,0000

Marca: SEGMED
Fabricante: SEGMED
Modelo / Versão: SEGMED
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETOR DE URINA, MATERIAL* PLÁSTICO, TIPO*
SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE* CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 100
EM 100 ML, ESTERILIDADE* NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

22

CONJUNTO PARA
PAPANICOLAU

Unidade

100

R$ 4,4600

R$
2,4800

R$
248,0000

Marca: KOLPLAST
Fabricante: KOLPLAST
Modelo / Versão: KOLPLAST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO COMPOSIÇÃO
BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES,
OUTROS COMPONENTES 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, EMBALAGEM ESTÉRIL,
EMBALAGEM INDIVIDUAL
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CONJUNTO PARA
PAPANICOLAU
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Unidade

50

R$ 4,9300

R$
2,5000

R$
125,0000

Marca: KOLPLAST
Fabricante: KOLPLAST
Modelo / Versão: KOLPAST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO COMPOSIÇÃO
BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 1 ESPÁTULA DE AYRES,
OUTROS COMPONENTES 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, EMBALAGEM ESTÉRIL,
EMBALAGEM INDIVIDUAL

37

GARROTE

Unidade

200

R$ 16,3400

R$
5,6000

R$
1.120,0000

Marca: PREMIUM
Fabricante: PREMIUM
Modelo / Versão: PREMIUM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARROTE, MATERIAL* FAIXA ELÁSTICA,
COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA DE TRAVA EMPLÁSTICO, TAMANHO TAMANHO
ADULTO, TIPO USO REUTILIZÁVEL

43

LAMÍNULA

Unidade

20000

R$ 0,4800

R$
0,0400

R$
800,0000

Marca: PRECISION
Fabricante: PRECISION
Modelo / Versão: PRECISION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA
DE 20 X 20 MM

52

LUVA DE PROTEÇÃO

Par 2,00 UN

20

R$ 9,0300

R$
8,8200

R$
176,4000

Marca: PLASTICOR
Fabricante: PLASTICOR
Modelo / Versão: PLASTICOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROTEÇÃO, ACABAMENTO PALMA
ANTIDERRAPANTE, CANO EXTRA-LONGO, TAMANHO M, APLICAÇÃO LAVAGEM DE
MATERIAL

Total do Fornecedor:

R$
20.515,4000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
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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.
4.1.1. 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. 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 50% (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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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
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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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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).
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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por Leandro Nery de Oliveira, Usuário Externo, em
26/03/2020, às 13:41, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195293 e
o código CRC CB2C3ACE.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195293
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 17/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS
Endereço: Rua Salvador Silva Porto, n.º 23 - Forquilhinhas - São José - SC. CEP: 88.106-692.
Telefone: (62) 3520-1414
Contato: pabloluismar nsme@gmail.com; handtecequipamentos@gmail.com
Representante: Pablo Luís Mar ns, CPF: 022.357.539-90 e RG n.º: 3414423

Item Descrição

59

PAPEL
ALUMÍNIO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Rolo 7,50 M

75

R$ 5,4100

R$ 3,1300

R$
234,7500

Marca: CARMEX
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Fabricante: CARMEX
Modelo / Versão: 7,5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, ALUMÍNIO, DIMENSÕES: COMPRIMENTO 7,5M
X LARGURA 30CM - EMBALAGEM 1 ROLO

Total do Fornecedor:

R$
234,7500

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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
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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.
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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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).
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
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por PABLO LUÍS MARTINS, Usuário Externo, em 16/03/2020,
às 17:09, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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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 1195296 e
o código CRC 49BC626D.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195296
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 18/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS EIRELI
Endereço: SAAN Quadra 01, Com. Local. BLOCO A - Loja 101- Brasília - DF. CEP: 71.220-00.
Telefone: (61) 3045-0307
Contato: na vadsl@hotmail.com
Representante: Alexandre Bueno, CPF: 376.758.181-72 e RG n.º: 942.613 SSP/DF.

Item Descrição

1

ÁGUA
SANITÁRIA

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Litro

1000

R$ 2,2900

R$ 2,2500

R$
2.250,0000
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Marca: mix plus
Fabricante: mix plus
Modelo / Versão: mix plus
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA
HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2
A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3,
CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR
INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,

54

LUVA DE
PROTEÇÃO

Par

100

R$ 8,5500

R$ 3,8500

R$
385,0000

Marca: descarpack
Fabricante: descarpack
Modelo / Versão: descarpack
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA,
APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO MÉDIO, COR AZUL, ACABAMENTO
PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM FORRO

Total do Fornecedor:

R$
2.635,0000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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
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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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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 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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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.
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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
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nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE NATIVIDADE BUENO, Usuário Externo, em
19/03/2020, às 14:12, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195298 e
o código CRC D94CD238.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195298
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 19/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
12.762.841/0001-15 - TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI
Endereço: Rua 39 - Norte, número 574 Santa Luzia, Goianésia - Goiás CEP: 76.380-163
Telefone: (62) 3353-1576
Contato: terrafarhospitalar@gmail.com
Representante: Anderson Luís da Silva, CPF: 633.379.161-04.

Item Descrição

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de Valor
Valor
Valor (*)
Unitário Global

15

Unidade

20000

R$ 0,7500

FRASCO COLETOR

R$
0,2900

R$
5.800,0000
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Marca: CRAL
Fabricante: CRAL
Modelo / Versão: CRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETOR, FRASCO, EXAME FEZES, MATERIAL
PLÁSTICO OPACO, CAPACIDADE CERCA DE 100ML, USO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL,
TAMPA ROSQUEÁVEL - ANVISA 10379860086

19

COLETOR MATERIAL
PÉRFURO-CORTANTE

Unidade

50

R$ 6,9500

R$
3,9800

R$
199,0000

Marca: FLEXPELL
Fabricante: FLEXPELL
Modelo / Versão: FLEXPELL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETOR, MATERIAL, PÉRFURO-CORTANTE,
MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE 13L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO
INTERNO POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL - ANVISA 80704570003

34

FRASCO COLETOR

Unidade

20000

R$ 0,6000

R$
0,2400

R$
4.800,0000

Marca: CRAL
Fabricante: CRAL
Modelo / Versão: CRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRASCO, COLETOR, EXAME URINA, MATERIAL
PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 80ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - ANVISA 10379860094

35

FRASCO COLETOR

Unidade

20000

R$ 0,4700

R$
0,2000

R$
4.000,0000

Marca: CRAL
Fabricante: CRAL
Modelo / Versão: CRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRASCO, COLETOR, EXAME URINA, MATERIAL
PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 80ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, NÃO ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - ANVISA 10379860097

38

GARROTE

Unidade

1000

R$ 1,4200

R$
0,6900

R$
690,0000

Marca: VACUPLAST
Fabricante: VACUPLAST
Modelo / Versão: CRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARROTE, TIPO FITA, COR AZUL, APLICAÇÃO
COLETA DE SANGUE, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 36 X LARGURA 2,5
CM - ANVISA 10379860116
63

SACO PLÁSTICO LIXO

Pacote 100,00
UN

200

R$ 28,8900 R$
R$
28,0000 5.600,0000
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Marca: JUREMA
Fabricante: JUREMA
Modelo / Versão: JUREMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: SACO, LIXO, PLÁSTICO, BRANCO
LEITOSO, 50 L, COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS NBR
7500/ NBR 9191, PACOTE 100 UNIDADES - ISENTO RDC 185/2001

65

SACO PLÁSTICO LIXO

Pacote 100,00
UN

200

R$ 47,7100

R$
R$
16,5000 3.300,0000

Marca: JUREMA
Fabricante: JUREMA
Modelo / Versão: JUREMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, PLÁSTICO, PRETO, 50 L, DIMENSÕES
LARGURA 63 X ALTURA 80CM, PACOTE 100 UNIDADES - ISENTO RDC 185/2001

71

TUBO PARA COLETA DE
AMOSTRA BIOLÓGICA

Unidade

3000

R$ 1,5100

R$
0,5500

R$
1.650,0000

Marca: VACUPLAST
Fabricante: VACUPLAST
Modelo / Versão: CRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 0,5ML, COM
EDTA-K3, USO COLETA DE SANGUE, À VÁCUO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - ANVISA
10379860110

72

TUBO PARA COLETA DE
AMOSTRA BIOLÓGICA

Unidade

1000

R$ 0,8300

R$
0,4500

R$
450,0000

Marca: VACUPLAST
Fabricante: VACUPLAST
Modelo / Versão: CRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 1,8ML, COM
CITRATO DE SÓDIO 3,2%, USO COLETA DE SANGUE, À VÁCUO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL ANVISA 10379860212

75

TUBO PARA COLETA DE
AMOSTRA BIOLÓGICA

Unidade

5000

R$ 1,0000

R$
0,5000

R$
2.500,0000

Marca: VACUPLAST
Fabricante: VACUPLAST
Modelo / Versão: CRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 3,6ML, COM
CITRATO DE SÓDIO 3,2%, USO COLETA DE SANGUE, À VÁCUO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
ANVISA 10379860212
77

TUBO PARA COLETA DE
AMOSTRA BIOLÓGICA

Unidade

5000

R$ 0,6300

R$
0,5000

R$
2.500,0000
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Marca: VACUPLAST
Fabricante: VACUPLAST
Modelo / Versão: CRAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4ML,
COMPONENTES COM FLUORETO DE SÓDIO, USO COLETA DE SANGUE, A VÁCUO, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL - ANVISA 10379860212

Total do Fornecedor:

R$
31.489,0000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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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 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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por Anderson Luís da Silva, Usuário Externo, em 17/03/2020,
às 08:38, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
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de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195303 e
o código CRC EFDC5CCC.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195303
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 20/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
13.440.815/0001-33 - VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS
LTDA
Endereço: RUA BUENOS AIRES, 71 - BLOCO - BATEL - Curi ba / Paraná - CEP: 80.250-070
Telefone: (62) 3520-1414
Contato: licitacao1@azlab.com.br
Representante: JOCEMIRO JOSÉ DE SOUSA, CPF: 277.742.449-72, RG n.º: 1.599.123-2 SSP/PR
Item Descrição

12

CAIXA
LABORATÓRIO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Unidade

80

R$ 17,7200

R$ 7,0000

R$
560,0000
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Marca: EVEN
Fabricante: EVEN
Modelo / Versão: EVG-100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Caixa para armazenamento tipo maleta para lâminas em
polipropileno. • Para 100 lâminas; • Fenda (ranhura) numerada de 1 a 100 com dobradiças e fecho de
pressão tipo “snap cap”. "

42

LÂMINA
LABORATÓRIO

Unidade

300

R$ 0,4800

R$ 0,4800

R$
144,0000

Marca: ION
Fabricante: ION
Modelo / Versão: 7102-50-UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • LÂMINA PARA MICROSCOPIA EM VIDRO 26x76 MM
LISA NÃO LAPIDADA - UNITÁRIO.

44

LAMÍNULA

Unidade

150

R$ 5,4100

R$ 1,1000

R$
165,0000

Marca: ION
Fabricante: ION
Modelo / Versão: 7201-18X18-UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • LAMÍNULA EM VIDRO 18 X 18 MM - VALOR
UNITÁRIO.

Total do Fornecedor:

R$
869,0000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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.
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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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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 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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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
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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).
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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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
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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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por jocemiro jose de sousa, Usuário Externo, em 26/03/2020,
às 15:04, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195307 e
o código CRC 2906F456.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195307
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 21/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR EIRELI
Endereço: Avenida Guarapari, n.º 127 - Quadra 29, Lote 08 - Jardim Atlân co - Goiânia - GO. CEP: 74.343020.
Telefone: (62) 3207-3031
Contato: amphlicita02@gmail.com
Representante: Walter Lúcio Xavier, CPF: 622.923.071-20 e RG n.º: 2046166 SSP/GO.

Item Descrição

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de Valor
Valor
Valor (*)
Unitário Global

17

Unidade

150

R$ 6,7400

COLETOR MATERIAL
PÉRFURO-CORTANTE

R$
4,4000

R$
660,0000
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Marca: DESCARBOX
Fabricante: DESCARBOX
Modelo / Versão: COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL POLIPR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE,
MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL 1 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E
TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS ENCAIXE P/ DESCONEXÃO AGULHAS, TIPO USO
DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO

18

COLETOR MATERIAL
PÉRFURO-CORTANTE

Unidade

150

R$ 7,3400

R$
3,0000

R$
450,0000

Marca: DESCARBOX
Fabricante: DESCARBOX
Modelo / Versão: COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL POLIPR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE,
MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL 3 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E
TAMPA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO

21

CONJUNTO PARA
PAPANICOLAU

Unidade

50

R$ 6,2100

R$
4,2000

R$
210,0000

Marca: ADLIN
Fabricante: ADLIN
Modelo / Versão: CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO COMPOSIÇÃO BÁSICA:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO COMPOSIÇÃO
BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 ESPÉCULO VAGINAL GRANDE, 1 ESPÁTULA DE AYRES,
OUTROS COMPONENTES 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, EMBALAGEM ESTÉRIL,
EMBALAGEM INDIVIDUAL

29

ESCOVA ENDOCERVICAL

Unidade

500

R$ 0,2800

R$
0,2700

R$
135,0000

Marca: ADLIN
Fabricante: ADLIN
Modelo / Versão: : ESCOVA ENDOCERVICAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MAT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : ESCOVA ENDOCERVICAL, MATERIAL CABO
PLÁSTICO, MATERIAL CERDA MICROCERDAS EM NYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICA,
COMPRIMENTO CABO C/ 17 A 18CM E CERDAS C/ APROXIMADAMENTE 2 CM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL,ATÓXICA,ESTÉRIL,EMBALAGEM
INDIVIDUAL

30

ESPÁTULA USO MÉDICO

Pacote 100,00 UN 30

R$ 8,7300

R$
5,7000

R$
171,0000

Marca: THEOTO
Fabricante: THEOTO
Modelo / Versão: ESPÁTULA USO MÉDICO, MODELO 1 DE AYRES, MATERIAL*
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPÁTULA USO MÉDICO, MODELO 1 DE AYRES,
MATERIAL* MADEIRA, COMPRIMENTO* CERCA DE 18 CM, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL
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Unidade

500

R$ 1,9400

R$
1,0000

R$
500,0000

Marca: ADLIN
Fabricante: ADLIN
Modelo / Versão: ESPÉCULO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO VAGINAL, TAM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPÉCULO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO VAGINAL,
TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM
LUBRIFICAÇÃO

56

MÁSCARA CIRÚRGICA

Unidade

50

R$ 9,3700

R$
4,8000

R$
240,0000

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo / Versão: : MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3
CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO
DESCARTÁVEL

Total do Fornecedor:

R$
2.366,0000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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.
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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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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 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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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:
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o
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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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO PINTO DA COSTA, Usuário Externo, em
01/04/2020, às 14:51, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195309 e
o código CRC FD9BB742.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195309
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 22/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
25.261.528/0001-45 - PRO J VENDAS EIRELI
Endereço: RUA CASSIA, 461 - PRADO - Belo Horizonte / Minas Gerais - CEP: 30.411-140
Telefone: (31) 3656-6300
Contato: direcao.proj@gmail.com
Representante: GIULIA CAMPANHA DE FREITAS LINO, CPF: 080.074.986-30, RG n.º: 12604638

Item Descrição

73

TUBO PARA COLETA DE
AMOSTRA BIOLÓGICA

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de Valor
Valor
Valor (*)
Unitário Global

Unidade

1000

R$ 1,3300

R$
0,8000

R$
800,0000
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Marca: BIOCON
Fabricante: SUNPHORIA CO.LTD- TAIWAN
Modelo / Versão: Plástico
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COM
HEPARINA DE SÓDIO, USO COLETA DE SANGUE, À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL. RMS:80638720049

Total do Fornecedor:

R$
800,0000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
5. VALIDADE DA ATA
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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.
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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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).
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.
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por Giulia Campanha de Freitas Lino, Usuário Externo, em
17/03/2020, às 11:29, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195311 e
o código CRC E4A51783.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195311
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 23/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
26.517.495/0001-14 - VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Endereço: Rua 510, Qd.21 Lt.17 Sala 03, Setor Centro oeste – Goiânia – GO. CEP.74.550-145.
Telefone: (62) 3101-9606
Contato: thimago@gmail.com
Representante: Thiago Machado Godinho, CPF: 877.140.601-82

Item Descrição

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

11

Unidade

10

R$ 16,4100

R$ 5,0700 R$ 50,7000

AVENTAL

Valor
Global
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Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: COD 70030373
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MATERIAL PVC - CLORETO DE
POLIVINILA, MODELO FORRADO, IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, COMPRIMENTO 100CM X
LARGURA 80CM, COM TIRAS DE AMARRAR FIXAS

39

JALECO

Pacote

50

R$ 29,1700

R$ 20,0000

R$
1.000,0000

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: COD 0191401
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JALECO, MATERIAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA,
GRAMATURA 30G - PACOTE 10 UNIDADES

55

LUVA DE
PROTEÇÃO

Par

20

R$ 29,7800

R$ 7,0200 R$ 140,4000

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo / Versão: LUVA NITRILICA GRANDE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA,
APLICAÇÃO LIMPEZA, PUNHO LONGO, TAMANHO GRANDE, COR VERDE ACABAMENTO
PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, COM FORRO
57

MÁSCARA

Unidade

200

R$ 5,6900

R$ 2,0000 R$ 400,0000

Marca: DELTAPLUS
Fabricante: DELTAPLUS
Modelo / Versão: PFF2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA, PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS/ FUMOS E
NÉVOAS TÓXICAS, SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-2, REFERÊNCIA 3M N95, MODE

60

PROTETOR
AURICULAR

Par

50

R$ 3,6700

R$ 0,8800 R$ 44,0000

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: K10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROTETOR, AURICULAR, PLUG DE SILICONE, HASTE
DE POLIÉSTER, TAMANHO ÚNICO, PARA PEQUENOS RUÍDOS - COM CAIXA PROTETORA;

62

SACO PLÁSTICO
LIXO

Pacote 100,00 UN

200

R$ 52,2500

R$ 48,2800

R$
9.656,0000

Marca: RC PLASTICOS
Fabricante: RC PLASTICOS
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Modelo / Versão: 100L INF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, PLÁSTICO, BRANCO LEITOSO, 100 L,
COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS NBR 7500, NBR 9191,
PACOTE 100 UNIDADES

64

SACO PLÁSTICO
LIXO

Pacote 100,00 UN

200

R$ 57,2100

R$ 26,9100

R$
5.382,0000

Marca: RC PLASTICOS
Fabricante: RC PLASTICOS
Modelo / Versão: 100L PT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, PLÁSTICO, PRETO, 100 L, LARGURA 80
CM X ALTURA 100 CM, PACOTE 100 UNIDADES
69

TOUCA

Caixa 100,00 UN

30

R$ 9,8000

R$ 6,4000 R$ 192,0000

Marca: TALGE
Fabricante: TALGE
Modelo / Versão: TOUCA DESCARTÁVEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOUCA, DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COR
BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL - CADA
UNIDADE CORRESPONDE A UMA CAIXA COM 100 TOUCAS

Total do Fornecedor:

R$
16.865,1000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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
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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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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 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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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
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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).
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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1287583&infra_sistema=1… 5/6

06/04/2020

SEI/UFG - 1195313 - Ata de Registro de Preços

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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por THIAGO MACHADO GODINHO, Usuário Externo, em
16/03/2020, às 16:46, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195313 e
o código CRC 5A6E7B44.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195313
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 24/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
27.402.383/0001-80 - BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
Endereço: Rua Waldemar Guido , 265 – Bairro Novo Jardim Stábile - Birigui - SP. CEP: 16.204-055
Telefone: (62) 3520-1414
Contato: vendas@blpcomercio.com.br
Representante: Bruno Henrique Costa Pepice, CPF: 346.875.968-19 e RG n.º: 46.231.143-0
Item Descrição

14

FRASCO
COLETOR

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Unidade

5000

R$ 6,7000

R$ 0,9500

R$
4.750,0000
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Marca: JPROLAB
Fabricante: JPROLAB
Modelo / Versão: N/C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETOR, FRASCO, EXAME FEZES, CAPACIDADE
50ML, COM CONSERVANTE E FILTRO DE SEPARAÇÃO IMPUREZAS

Total do Fornecedor:

R$
4.750,0000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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
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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.
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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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).
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
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por BRUNO HENRIQUE COSTA PEPICE, Usuário Externo, em
31/03/2020, às 14:17, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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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 1195315 e
o código CRC 217DD4D1.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195315
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 25/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
28.807.825/0001-31 - INTRAVEIN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Endereço: RUA SAO BENTO (VILA APARECIDA), 360 - SALAO - APARECIDA - Braagança Paulista / São Paulo.
CEP: 12.912-570.
Telefone: (11) 8128-4336
Contato: intravein@outlook.com
Representante: Carlos Ernesto de Souza Pimenta, CPF: 026.685.494-00 e RG n.º: 20.68.545 SSP/PB.

Item Descrição

48

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

LUVA PARA PROCEDIMENTO Caixa 100,00 UN 400
NÃO CIRÚRGICO

Critério de Valor
Valor
Valor (*)
Unitário Global
R$ 26,4100 R$
R$
15,5000 6.200,0000
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Marca: medix
Fabricante: medix
Modelo / Versão: medix
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL
LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ
BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, AMBIDESTRA, USO DESCARTÁVEL, FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO - CAIXA 100 UNIDADES - Registro ANVISA
nº 80495510022

49

LUVA PARA PROCEDIMENTO
Caixa 100,00 UN 500
NÃO CIRÚRGICO

R$ 26,4100

R$
R$
15,5000 7.750,0000

Marca: medix
Fabricante: medix
Modelo / Versão: medix
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL
LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ
BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, AMBIDESTRA, USO DESCARTÁVEL, FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO - CAIXA 100 UNIDADES - Registro ANVISA
nº 80495510022
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LUVA PARA PROCEDIMENTO
Caixa 100,00 UN 1000
NÃO CIRÚRGICO

R$ 26,4100

R$
R$
15,5000 15.500,0000

Marca: medix
Fabricante: medix
Modelo / Versão: medix
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL
LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ
BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, AMBIDESTRA, USO DESCARTÁVEL, FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO - CAIXA 100 UNIDADE - Registro ANVISA
nº 80495510022

66

SERINGA

Unidade

40000

R$ 0,5300

R$
0,1600

R$
6.400,0000

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: DESCARPACK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO CRISTAL,
CAPACIDADE 5ML, BICO LUER LOCK, EMBOLO SILICONIZADO, SEM AGULHA, ESCALA 1ML,
ESTERILIZADA, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL -Registro
ANVISA nº 10330660103

67

SERINGA

Unidade

35000

R$ 0,8300

R$
0,3000

R$
10.500,0000

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
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Modelo / Versão: DESCARPACK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO
TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10ML, BICO LATERAL LUER SLIP, ÊMBOLO COM PONTEIRA
DE BORRACHA SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL Registro ANVISA nº 10330660103

Total do Fornecedor:

R$
46.350,0000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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
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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.
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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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).
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
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por CARLOS ERNESTO DE SOUZA PIMENTA, Usuário Externo,
em 18/03/2020, às 02:33, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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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 1195321 e
o código CRC B4E5FBA5.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195321
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 26/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
29.243.014/0001-18 - COMTEX UNIFORMES EIRELI
Endereço: RUA PADRE AMÉRICO - ALIPINHO - CORONEL FABRICIANO - MG. CEP: 35.171-053.
Telefone: (31) 3841-2205
Contato: comtexuniformes@gmail.com
Representante: Maria de Fá ma Tavares Benevides, CPF: 307.272.606-00 e RG n.º: -3.305.491 SSP/MG.

Item Descrição

41

Unidade de
Fornecimento

JALECO Unidade

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor Global

60

R$ 114,7800

R$ 29,0000

R$
1.740,0000
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Marca: COMTEX
Fabricante: COMTEX
Modelo / Versão: TRADICIONAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JALECO, MATERIAL MICROFIBRA, COR BRANCO,
LONGO, MANGA COMPRIDA, COM PUNHO, 3 BOLSOS (1 DO LADO DIREITO E 2 DO LADO
ESQUERDO), BORDADO COM LOGOMARCA A DEFINIR NO BOLSO, COM GOLA DE BLAZER
TAMANHO M

Total do Fornecedor:

R$
1.740,0000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
5. VALIDADE DA ATA
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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.
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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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).
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.
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA TAVARES BENEVIDES, Usuário
Externo, em 17/03/2020, às 11:58, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195324 e
o código CRC ED1F114A.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195324
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 27/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
29.408.508/0002-96 - LYNX TRADING COMPANY IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME
Endereço: Av. Nossa Senhora de Fá ma, 2.116, Bairro Carlos Prates, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.710662.
Telefone: (31) 3786-4147
Contato: ltc2@lynxtrading.com.br
Representante: Bruno Porto Rodrigues, CPF: 073.575.886-70 e RG n.º: MG-12.291.610.
Item Descrição

68

Unidade de
Fornecimento

SERINGA Unidade

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

35000

R$ 0,9600

R$ 0,3100

Valor Global

R$
10.850,0000
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Marca: Rymco
Fabricante: LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
Modelo / Versão: 81418620001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO
TRANSPARENTE, CAPACIDADE 20ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE
BORRACHA SILICONIZADA, GRADUADA DE 1 EM 1ML, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL ANVISA 81418620001

Total do Fornecedor:

R$
10.850,0000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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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 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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por BRUNO PORTO RODRIGUES, Usuário Externo, em
17/03/2020, às 14:29, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195326 e
o código CRC DD88D537.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195326
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 28/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
Endereço: Saíra-militar, 570 - Arapongas-PR - CEP: 86.702-700.
Telefone: (43) 3152-8902
Contato: priori a.saude@gmail.com
Representante: Vinícius Lopes Salvi, CPF: 078.204.279-14 e RG n.º: 108654511.

Item Descrição

36

Unidade de
Fornecimento

GARROTE Unidade

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

20

R$ 36,0900

R$ 29,9000

R$ 598,0000
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Marca: LATEX BR
Fabricante: LATEX BR
Modelo / Versão: garrote, fino, aplicação coleta de sangue, materia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: garrote, fino, aplicação coleta de sangue, material borracha
sintética - rolo 15m
Total do Fornecedor:

R$ 598,0000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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
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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.
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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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).
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
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS LOPES SALVI, Usuário Externo, em 19/03/2020,
às 08:34, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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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 1195328 e
o código CRC 18A476CB.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195328
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 29/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
32.612.587/0001-86 - CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
Endereço: ESTRADA CANTAGALO, 00384 - CASA 2 - CAMPO GRANDE - Rio de Janeiro / RJ. CEP: 23.036-440
Telefone: (21) 9549-2603
Contato: cmiguensequip@gmail.com
Representante: Ana Carolina Miguens Dutra, CPF: 125.423.837-90 e RG n.º: 287196430
Item Descrição

27

DETERGENTE
SANEANTE

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Litro

50

R$ 121,8400

R$ 38,0000

R$
1.900,0000
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Marca: DINAMICA
Fabricante: DINAMICA
Modelo / Versão: DINAMICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETERGENTE, SANEANTE, ALCALINO, ASPECTO
FÍSICO LÍQUIDO, DEGRADABILIDADE BIODEGRADÁVEL, APLICAÇÃO LIMPEZA VIDRARIA
DE LABORATÓRIO - FRASCO 1L

28

DETERGENTE
SANEANTE

Litro

50

R$ 27,5100

R$ 27,0000

R$
1.350,0000

Marca: DINAMICA
Fabricante: DINAMICA
Modelo / Versão: DINAMICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETERGENTE, SANEANTE, NEUTRO, ASPECTO FÍSICO
LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA VIDRARIA DE
LABORATÓRIO - FRASCO 1L

Total do Fornecedor:

R$
3.250,0000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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
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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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
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 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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
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10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Miguens Dutra, Usuário Externo, em
17/03/2020, às 09:51, 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 Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195329 e
o código CRC 9C734074.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195329
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 30/2020
Processo nº 23070.031939/2019-14
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. presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de uso
laboratorial, tais como água sanitária, agulhas álcool, espéculo, garrotes, jalecos. lancetas, luvas, seringas,
outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 116/2019, que 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:
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI
Endereço: R EDUARDO BENJAMIN HOSKEN, 141 - CEP : 86020-440 - CONCEICAO - LONDRINA - PR.
Telefone: (43) 3337-1830
Contato: comercial@modelolicit.com.br
Representante: EDUARDO HENRIQUE FARIAS, CPF: 032.502.999-79 e RG: 7670231-4

Item Descrição

51

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

LUVA PARA PROCEDIMENTO
Caixa 100,00 UN 100
NÃO CIRÚRGICO

Critério de Valor
Valor
Valor (*)
Unitário Global

R$ 18,5800

R$
R$
10,0000 1.000,0000
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Marca: GLOMED
Fabricante: GLOMED
Modelo / Versão: GLOMED
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO,
MATERIAL VINIL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ,
DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO
AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Total do Fornecedor:

R$
1.000,0000

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.
4.1.1. 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. 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 50% (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.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
5. VALIDADE DA ATA
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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.
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:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. 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).
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.
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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) Telma Alves Garcia, Matrícula SIAPE nº 1127610, lotado(a)
no LRR/FF/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Thalyta Renata Araújo Santos, Matrícula SIAPE nº 1758447,
lotado(a) no LRR/FF/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.
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 116/2019.
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.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. 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
10.4. 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.
Documento assinado eletronicamente por EDUARDO HENRIQUE FARIAS, Usuário Externo, em
17/03/2020, às 13:06, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 02/04/2020, às
18:00, 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 1195339 e
o código CRC 7DB16D19.

Referência: Processo nº 23070.031939/2019-14

SEI nº 1195339
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