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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 57/2020
Processo nº 23070.017863/2019-14
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
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição com fornecimento
parcelado de materiais de limpeza e higiene pessoal, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 071/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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:
00.201.018/0001-51 - NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA
ENDEREÇO: Rua das Palmeiras, n.° 269 - Emiliano Perneta - Pinhais - PR, CEP: 83.325-165.
TELEFONE: (41) 3059-0549
EMAIL: nk@distribuidorank.com.br
REPRESENTANTE: CLEUSSON KOWACZ, CPF: 026.990.719-00, RG n.º: 6.883.674-3

Item Descrição

62

PAPEL
HIGIÊNICO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor Global

Fardo 64,00 RO

2800

R$ 101,7000

R$ 60,0100

R$
168.028,0000
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Marca: DO LAR
Fabricante: NC PAPEIS LTDA ME
Modelo / Versão: FDS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM,
COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA,
COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM PERFUME

63

PAPEL
HIGIÊNICO

Fardo 8,00 RO

11200

R$ 47,0500

R$ 34,7000

R$
388.640,0000

Marca: NC PAPEIS
Fabricante: NC PAPEIS LTDA ME
Modelo / Versão: PACOTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM,
COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA

64

PAPEL
HIGIÊNICO

Fardo 8,00 RO

5600

R$ 109,9100

R$ 67,8500

R$
379.960,0000

Marca: NC PAPEIS
Fabricante: NC PAPEIS LTDA ME
Modelo / Versão: FDS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL,
COMPRIMENTO 600 M, LARGURA 10 CM, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCA

Total do Fornecedor:

R$
936.628,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e compar lha desta licitação, através do
cadastro de Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 053/2019:
Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão-GO, UASG Nº 156143 inscrita sob o CNPJ
01.567.601/0005-77, localizada na Av. Dr. Lamar ne Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão –
Goiás, CEP 75.704-020, telefone: (64) 3441-5343.
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí-GO, Unidade Jatobá- Campus Cidade Universitária, UASG
Nº 156144 inscrita sob o CNPJ 01.567.601/0006-58, localizada na Rua Riachuelo 1530, Setor Samuel
Grahan. Jataí - GO. CEP 75804-068, telefone: (64) 3606-8104.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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.
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
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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.
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.
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.
5. VALIDADE DA ATA
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
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.
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).
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.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classiﬁcação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus ﬁca va aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no
mercado; ou
Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando
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o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
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.
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:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
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).
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
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.
Fica designado o(a) servidor(a) Verlany Souza Marinho de Biage, Matrícula SIAPE nº 1542044, lotado(a)
no DMP/UFG, como gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a) no
DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
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.
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.
A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a responsabilidade
da empresa contratada.
Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
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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
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 071/2019.
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.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens nas
seguintes hipóteses.
Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos deﬁnidos no
certame; ou
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
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 Cleusson Kowacz, Usuário Externo, em 09/07/2020, às
16:38, 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 20/07/2020, às
19:27, 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 1411972 e
o código CRC 1933A81B.

Referência: Processo nº 23070.017863/2019-14

SEI nº 1411972
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 58/2020
Processo nº 23070.017863/2019-14
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
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição com fornecimento
parcelado de materiais de limpeza e higiene pessoal, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 071/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: Rua dos Operários, n.° 148 - Barra funda - Leme - SP. CEP: 13.617-210.
TELEFONE: (19) 3571-1885
EMAIL: tybortholin@uol.com.br
REPRESENTANTE: YURI LAVEZZO BORTHOLIN, CPF: 310.800.408-54, RG n.° 43.670.316-6.
Item Descrição

55

Unidade de
Fornecimento

LIXEIRA Unidade

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor Global

255

R$ 79,3700

R$ 46,9700

R$
11.977,3500

Marca: JSn
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Fabricante: JSN
Modelo / Versão: Lixeira pedal 30 litros
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA, COLETORA, COM PEDAL, MATERIAL PP
(POLIPROPILENO), ALTA RESISTÊNCIA, FORMATO QUADRADA, SISTEMA DE ABERTURA E
FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, CORES VARIADAS, CAPACIDADE 30 LITROS

56

LIXEIRA Unidade

130

R$ 130,5800

R$ 82,9500

R$
10.783,5000

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo / Versão: Lixeira pedal 50 litros
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA, COLETORA, COM PEDAL, MATERIAL PP
(POLIPROPILENO), ALTA RESISTÊNCIA, FORMATO QUADRADA, SISTEMA DE ABERTURA E
FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, CORES VARIADAS, CAPACIDADE 60 LITROS

Total do Fornecedor:

R$
22.760,8500

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e compar lha desta licitação, através do
cadastro de Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 053/2019:
Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão-GO, UASG Nº 156143 inscrita sob o CNPJ
01.567.601/0005-77, localizada na Av. Dr. Lamar ne Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão –
Goiás, CEP 75.704-020, telefone: (64) 3441-5343.
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí-GO, Unidade Jatobá- Campus Cidade Universitária, UASG
Nº 156144 inscrita sob o CNPJ 01.567.601/0006-58, localizada na Rua Riachuelo 1530, Setor Samuel
Grahan. Jataí - GO. CEP 75804-068, telefone: (64) 3606-8104.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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.
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.
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.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
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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.
5. VALIDADE DA ATA
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
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.
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).
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.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classiﬁcação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus ﬁca va aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no
mercado; ou
Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando
o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
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.
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:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
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7. DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
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).
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
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.
Fica designado o(a) servidor(a) Verlany Souza Marinho de Biage, Matrícula SIAPE nº 1542044, lotado(a)
no DMP/UFG, como gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a) no
DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
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.
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.
A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a responsabilidade
da empresa contratada.
Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
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
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 071/2019.
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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.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens nas
seguintes hipóteses.
Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos deﬁnidos no
certame; ou
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
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 Yuri Lavezzo Bortholin, Usuário Externo, em 01/07/2020,
às 17:06, 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 20/07/2020, às
19:27, 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 1411974 e
o código CRC 86973AC8.

Referência: Processo nº 23070.017863/2019-14

SEI nº 1411974
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 59/2020
Processo nº 23070.017863/2019-14
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
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição com fornecimento
parcelado de materiais de limpeza e higiene pessoal, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 071/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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:
09.049.833/0001-11 - VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
ENDEREÇO: Rua 203, n. 33 Quadra 81, Lote 05 - Setor Coimbra - Goiânia - GO. CEP: 74.535-310.
TELEFONE: (62) 3291-0110
EMAIL: licitacao@vetmaxagro.com
REPRESENTANTE: PAULO ROBERTO DE VELLASCO LIMA JÚNIOR, CPF: 722.439.371-15 e RG n.° 3287606
SPTC/GO
Item Descrição

33

DISCO DE FELTRO DE
ENCERADEIRA

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Valor
Unitário Global

Unidade

1120

R$ 25,6300

R$
25,6300

R$
28.705,6000
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Marca: DISCO FIBRA 310
Fabricante: BETTANIN
Modelo / Versão: UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO, ENCERADEIRA, FIBRA, VERDE, PARA PISO
COMUM, Nº 500, 50 CM

Total do Fornecedor:

R$
28.705,6000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e compar lha desta licitação, através do
cadastro de Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 053/2019:
Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão-GO, UASG Nº 156143 inscrita sob o CNPJ
01.567.601/0005-77, localizada na Av. Dr. Lamar ne Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão –
Goiás, CEP 75.704-020, telefone: (64) 3441-5343.
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí-GO, Unidade Jatobá- Campus Cidade Universitária, UASG
Nº 156144 inscrita sob o CNPJ 01.567.601/0006-58, localizada na Rua Riachuelo 1530, Setor Samuel
Grahan. Jataí - GO. CEP 75804-068, telefone: (64) 3606-8104.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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.
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.
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.
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.
5. VALIDADE DA ATA
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
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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.
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).
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.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classiﬁcação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus ﬁca va aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no
mercado; ou
Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando
o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
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.
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:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas
hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes, caso no
qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do
Decreto nº 7.892/2013).
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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
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.
Fica designado o(a) servidor(a) Verlany Souza Marinho de Biage, Matrícula SIAPE nº 1542044, lotado(a)
no DMP/UFG, como gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a) no
DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
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.
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.
A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a responsabilidade
da empresa contratada.
Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
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
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 071/2019.
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.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens nas
seguintes hipóteses.
Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos deﬁnidos no
certame; ou
Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço
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válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
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 PAULO ROBERTO DE VELLASCO LIMA JÚNIOR, Usuário
Externo, em 13/07/2020, às 17:18, 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 20/07/2020, às
19:27, 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 1411978 e
o código CRC F82FB0D4.

Referência: Processo nº 23070.017863/2019-14

SEI nº 1411978
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 60/2020
Processo nº 23070.017863/2019-14
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 ViceReitora, 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
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição com fornecimento
parcelado de materiais de limpeza e higiene pessoal, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 071/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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:
09.367.060/0001-11 - SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDA
ENDEREÇO: Rua José Marchi, 465– Jardim dos Estados - Sorocaba - SP. CEP: 18046-070.
TELEFONE: (15) 3217-7860 / 3342-2790
EMAIL: sorocapax@sorocapax.com.br
REPRESENTANTE: CARLOS ANTÔNIO PEREIRA FREITAS, CPF: 112.091.768-90 e RG n.° 21.309.973-1.
Item Descrição

10

Unidade de
Fornecimento

CAPACHO Unidade

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

70

R$ 110,1600

R$ 110,1600 R$ 7.711,2000

Valor Global

Marca: STAR MAT
Fabricante: STAR MAT
Modelo / Versão: VULCANIZADO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACHO, FIBRA SINTÉTICA (VINIL ENTRELAÇADA),
Á
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LAVÁVEL, ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMA, ESPESSURA 10MM, MEDINDO 0,80 M X 0,40 M
(PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10%), BORDAS DE ACABAMENTO COM NOME "UFG" OCUPANDO
50% DO TAMANHO TOTAL DO CAPACHO, LETRAS E BORDAS NA COR AZUL MARINHO,
FUNDO CINZA CLARO VULCANIZADO; TAPETE EM FIBRA VINÍLICA ENTRELAÇADA,
FUNDIDA SOBRE COSTADO SÓLIDO (NÃO ESPUMADO) EM VINIL FLEXÍVEL,
ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMA, LAVÁVEL, INIBE O SURGIMENTO DE FUNGO,
PERSONALIZADO PELO SISTEMA DE VULCANIZAÇÃO (NÃO É PINTADO NEM COLADO),
12MM ESPESSURA, GRAMATURA DE 4,3 Kg/M². GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITO DE
FABRICAÇÃO, ENTREGA EM ATÉ 15 DIAS ÚTEIS CONTADOS À PARTIR DO RECEBIMENTO DA
NOTA DE EMPENHO, VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO
MAIOR QUE A QUANTIDADE SOLICITADA. DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS JÁ
ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS (IMPOSTOS, FRETES, SEGUROS, ETC) PARA ENTREGA
NO ENDEREÇO INDICADO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.
11

CAPACHO Unidade

28

R$ 575,0000

R$ 318,4000 R$ 8.915,2000

Marca: STAR MAT
Fabricante: STAR MAT
Modelo / Versão: VULCANIZADO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACHO, FIBRA SINTÉTICA (VINIL ENTRELAÇADA),
LAVÁVEL, ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMA, ESPESSURA 10MM, MEDINDO 2,0 M X 0,80M
(PERMITIDA VARIAÇÃO DE 10%), BORDAS DE ACABAMENTO COM NOME "UFG" OCUPANDO
50% DO TAMANHO TOTAL DO CAPACHO, LETRAS E BORDAS NA COR AZUL MARINHO,
FUNDO CINZA CLARO VULCANIZADO TAPETE EM FIBRA VINÍLICA ENTRELAÇADA,
FUNDIDA SOBRE COSTADO SÓLIDO (NÃO ESPUMADO) EM VINIL FLEXÍVEL,
ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMA, LAVÁVEL, INIBE O SURGIMENTO DE FUNGO,
PERSONALIZADO PELO SISTEMA DE VULCANIZAÇÃO (NÃO É PINTADO NEM COLADO),
12MM ESPESSURA, GRAMATURA DE 4,3 Kg/M². GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITO DE
FABRICAÇÃO, ENTREGA EM ATÉ 15 DIAS ÚTEIS CONTADOS À PARTIR DO RECEBIMENTO DA
NOTA DE EMPENHO, VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS, CAPACIDADE DE FORNECIMENTO
MAIOR QUE A QUANTIDADE SOLICITADA. DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS JÁ
ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS (IMPOSTOS, FRETES, SEGUROS, ETC) PARA ENTREGA
NO ENDEREÇO INDICADO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.

Total do Fornecedor:

R$
16.626,4000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e compar lha desta licitação, através do
cadastro de Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 053/2019:
Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão-GO, UASG Nº 156143 inscrita sob o CNPJ
01.567.601/0005-77, localizada na Av. Dr. Lamar ne Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão –
Goiás, CEP 75.704-020, telefone: (64) 3441-5343.
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí-GO, Unidade Jatobá- Campus Cidade Universitária, UASG
Nº 156144 inscrita sob o CNPJ 01.567.601/0006-58, localizada na Rua Riachuelo 1530, Setor Samuel
Grahan. Jataí - GO. CEP 75804-068, telefone: (64) 3606-8104.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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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.
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.
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.
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.
5. VALIDADE DA ATA
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
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.
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).
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.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classiﬁcação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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.
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O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus ﬁca va aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no
mercado; ou
Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando
o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
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.
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:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
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).
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
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.
Fica designado o(a) servidor(a) Verlany Souza Marinho de Biage, Matrícula SIAPE nº 1542044, lotado(a)
no DMP/UFG, como gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a) no
DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
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.
A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências
porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
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A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a responsabilidade
da empresa contratada.
Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
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
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 071/2019.
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.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens nas
seguintes hipóteses.
Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos deﬁnidos no
certame; ou
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
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 ANTONIO PEREIRA FREITAS, Usuário Externo, em
15/07/2020, às 13:11, 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 20/07/2020, às
19:27, 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 1411981 e
o código CRC EDE7036E.

Referência: Processo nº 23070.017863/2019-14

SEI nº 1411981
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 61/2020
Processo nº 23070.017863/2019-14
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 ViceReitora, 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
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição com fornecimento
parcelado de materiais de limpeza e higiene pessoal, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 071/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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:
09.400.443/0001-44 - OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
ENDEREÇO: Rua Toyota, n.° 395 - Jardim Piemont Norte - Be m - MG. CEP: 32.689-354.
TELEFONE: (41) 3059-0549
EMAIL: oﬃcialicitacao@gmail.com; hyagocris no@gmail.com
REPRESENTANTE: HYAGO CRISTINO ALVES, CPF: 117.137.166-74 e RG n.° M-17.063.858 SSP/MG

Item Descrição

93

TOALHA DE
PAPEL

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Embalagem 1.000,00 F 11400

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor Global

R$ 29,9700

R$ 18,0000

R$
205.200,0000

Marca: official paper
Fabricante: OFICIAL PAPR INDUSTRIA E COMERCIO
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Modelo / Versão: PT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOALHA, PAPEL, BRANCO NEVE, MACIA, FOLHA
DUPLA, INTERFOLHA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 20CM X LARGURA 21CM, MATERIAL
CELULOSE 100% VIRGEM, ALTA ABSORÇÃO, RESISTENTE, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M²
- PACOTE 1.000 FOLHAS

94

TOALHA DE
PAPEL

Caixa 2.000,00 UN

8400

R$ 56,4800

R$ 36,0000

R$
302.400,0000

Marca: official paper
Fabricante: OFICIAL PAPR INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo / Versão: PT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOALHA, PAPEL, BRANCO NEVE, MACIA, FOLHA
DUPLA, LINHA LUXO, INTERFOLHA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 22,5CM X LARGURA 21CM,
MATERIAL CELULOSE 100% VIRGEM, ALTA ABSORÇÃO, RESISTENTE, RESISTÊNCIA
MECÂNICA E UMIDADE, APLICAÇÃO EM TOALHEIROS DE 2 DOBRAS, GRAMATURA MÍNIMA
DE 28G/M² - CAIXA 2.000 FOLHAS

Total do Fornecedor:

R$
507.600,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e compar lha desta licitação, através do
cadastro de Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 053/2019:
Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão-GO, UASG Nº 156143 inscrita sob o CNPJ
01.567.601/0005-77, localizada na Av. Dr. Lamar ne Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão –
Goiás, CEP 75.704-020, telefone: (64) 3441-5343.
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí-GO, Unidade Jatobá- Campus Cidade Universitária, UASG
Nº 156144 inscrita sob o CNPJ 01.567.601/0006-58, localizada na Rua Riachuelo 1530, Setor Samuel
Grahan. Jataí - GO. CEP 75804-068, telefone: (64) 3606-8104.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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.
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.
Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
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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.
5. VALIDADE DA ATA
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
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.
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).
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.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classiﬁcação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus ﬁca va aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no
mercado; ou
Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando
o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
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.
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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Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
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).
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
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.
Fica designado o(a) servidor(a) Verlany Souza Marinho de Biage, Matrícula SIAPE nº 1542044, lotado(a)
no DMP/UFG, como gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a) no
DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
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.
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.
A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a responsabilidade
da empresa contratada.
Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
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
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 071/2019.
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.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens nas
seguintes hipóteses.
Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos deﬁnidos no
certame; ou
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
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 Hyago Cris no Alves, Usuário Externo, em 01/07/2020, às
16:33, 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 20/07/2020, às
19:27, 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 1411984 e
o código CRC C03DE2D5.

Referência: Processo nº 23070.017863/2019-14

SEI nº 1411984
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 62/2020
Processo nº 23070.017863/2019-14
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 ViceReitora, 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
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição com fornecimento
parcelado de materiais de limpeza e higiene pessoal, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 071/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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:
10.377.790/0001-82 - COMERCIAL 1205 LTDA
ENDEREÇO: Rua Campos Sales, 117 – Parque São Paulo – Cascavel – Paraná – 85.803-560.
TELEFONE: (45) 3324-3852
EMAIL: comercial1205@gmail.com
REPRESENTANTE: NIVALDINO CAMPRA, CPF: 697.559.309-49 e RG n.° 4.210.787-5
Item Descrição

48

HIPOCLORITO DE
SÓDIO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Litro

840

R$ 15,3400

R$ 15,3400

R$
12.885,6000

Marca: ali clean
Fabricante: ali clean
Modelo / Versão: ali clean
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hipoclorito, sódio, solução, concentração cloro ativo 10% a
12%, aspecto físico Líquido - 1 litro

Total do Fornecedor:

R$
12.885,6000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e compar lha desta licitação, através do
cadastro de Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 053/2019:
Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão-GO, UASG Nº 156143 inscrita sob o CNPJ
01.567.601/0005-77, localizada na Av. Dr. Lamar ne Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão –
Goiás, CEP 75.704-020, telefone: (64) 3441-5343.
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí-GO, Unidade Jatobá- Campus Cidade Universitária, UASG
Nº 156144 inscrita sob o CNPJ 01.567.601/0006-58, localizada na Rua Riachuelo 1530, Setor Samuel
Grahan. Jataí - GO. CEP 75804-068, telefone: (64) 3606-8104.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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.
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.
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.
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.
5. VALIDADE DA ATA
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
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.
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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).
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.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classiﬁcação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus ﬁca va aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no
mercado; ou
Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando
o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
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.
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:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
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).
O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art.
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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
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.
Fica designado o(a) servidor(a) Verlany Souza Marinho de Biage, Matrícula SIAPE nº 1542044, lotado(a)
no DMP/UFG, como gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a) no
DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
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.
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.
A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a responsabilidade
da empresa contratada.
Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
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
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 071/2019.
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.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens nas
seguintes hipóteses.
Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos deﬁnidos no
certame; ou
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
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1523623&infra_sistema=1… 4/5

22/07/2020

SEI/UFG - 1411986 - Ata de Registro de Preços

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 Nivaldino Campra, Usuário Externo, em 20/07/2020, às
11:21, 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 20/07/2020, às
19:27, 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 1411986 e
o código CRC A51E7E74.

Referência: Processo nº 23070.017863/2019-14

SEI nº 1411986
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 63/2020
Processo nº 23070.017863/2019-14
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 ViceReitora, 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
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição com fornecimento
parcelado de materiais de limpeza e higiene pessoal, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 071/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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:
11.186.469/0001-83 - COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA
ENDEREÇO: Rua São João Ba sta do Glória, n.° 239 - Jardim Leblon - Belo Horizonte - MG. CEP: 31.540100.
TELEFONE: (31) 3347-3449
EMAIL: comercialsw@yahoo.com.br
REPRESENTANTE: JOSÉ SANTANA WERNECK, CPF: 088.098.896-73 e RG n.° MG 13312953.
Item Descrição

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor Global

17

Unidade

750

R$ 6,1000

R$ 3,0000

R$
2.250,0000

COPO

Marca: NADIR
Fabricante: NADIR
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Modelo / Versão: NADIR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo, material vidro, capacidade 200ml, cor
transparente,incolor, liso, reto

44

BORRIFADOR

Unidade

1400

R$ 13,4800

R$ 5,0000

R$
7.000,0000

Marca: ERCA
Fabricante: ERCA
Modelo / Versão: ERCA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco, borrifador/pulverizador, material polipropileno,
acionamento por gatilho, 360 graus, bico com jato regulável, capacidade 1 litro

45

BORRIFADOR

Unidade

1430

R$ 9,4300

R$ 4,7000

R$
6.721,0000

Marca: ERCA
Fabricante: ERCA
Modelo / Versão: ERCA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco, borrifador/pulverizador, material polipropileno,
acionamento por gatilho, 360 graus, bico com jato regulável, capacidade 500ml

47

GARRAFA
TÉRMICA

Unidade

500

R$ 84,8300

R$ 53,0000

R$
26.500,0000

Marca: INVICTA
Fabricante: INVICTA
Modelo / Versão: INVICTA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Garrafa, térmica, capacidade 2 litros, com alça, sistema pump,
material externo liso, ampola de vidro, aplicação líquidos quentes

Total do Fornecedor:

R$
42.471,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e compar lha desta licitação, através do
cadastro de Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 053/2019:
Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão-GO, UASG Nº 156143 inscrita sob o CNPJ
01.567.601/0005-77, localizada na Av. Dr. Lamar ne Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão –
Goiás, CEP 75.704-020, telefone: (64) 3441-5343.
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí-GO, Unidade Jatobá- Campus Cidade Universitária, UASG
Nº 156144 inscrita sob o CNPJ 01.567.601/0006-58, localizada na Rua Riachuelo 1530, Setor Samuel
Grahan. Jataí - GO. CEP 75804-068, telefone: (64) 3606-8104.
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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.
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.
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.
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.
5. VALIDADE DA ATA
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
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.
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).
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.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classiﬁcação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
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registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus ﬁca va aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no
mercado; ou
Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando
o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
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.
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:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
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).
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
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.
Fica designado o(a) servidor(a) Verlany Souza Marinho de Biage, Matrícula SIAPE nº 1542044, lotado(a)
no DMP/UFG, como gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a) no
DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
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.
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
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sanções cabíveis.
A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a responsabilidade
da empresa contratada.
Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
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
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 071/2019.
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.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens nas
seguintes hipóteses.
Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos deﬁnidos no
certame; ou
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
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 José Faus no Santana Werneck, Usuário Externo, em
16/07/2020, às 12:09, 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 20/07/2020, às
19:27, 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 1411989 e
o código CRC A0F6ED52.

Referência: Processo nº 23070.017863/2019-14

SEI nº 1411989
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 64/2020
Processo nº 23070.017863/2019-14
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 ViceReitora, 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
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição com fornecimento
parcelado de materiais de limpeza e higiene pessoal, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 071/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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:
12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
ENDEREÇO: Rua Capele , Bairro Linho - Erechim - RS. CEP: 99.704-484.
TELEFONE: (54) 3519-0140
EMAIL: licitacao.mul sul@bol.com.br; mul sulcd@hotmail.com
REPRESENTANTE: FRANCIELE ROVER BIANCHI, CPF: 980.590.090-87 e RG n.° 1077923082.
Item Descrição

30

DISCO DE FELTRO DE
ENCERADEIRA

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Valor Global
Unitário

Unidade

1120

R$ 50,0900

R$
30,7500

R$
34.440,0000

Marca: British
Fabricante: British
Modelo / Versão: Disco
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO, ENCERADEIRA, FIBRA, PRETO, PARA PISO
COMUM, Nº 510, 51 CM

40

ESTOPA

Pacote 200,00 G

210

R$ 7,5600

R$
7,5600

R$
1.587,6000

Marca: Vonder
Fabricante: OVD importador
Modelo / Versão: estopa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, COR BRANCA,
MACIA, ALVEJADA FIBRAS 100% ALGODÃO, ISENTAS DE IMPUREZAS, APLICAÇÃO LIMPEZA
EM GERAL - PACOTE 200G

41

FIBRA SINTÉTICA

Unidade

1500

R$ 33,3800

R$
8,9500

R$
13.425,0000

Marca: British
Fabricante: British
Modelo / Versão: Fibra
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIBRA, SINTÉTICA, LIMPEZA, USO GERAL, COR
VERDE, TAMANHO APROXIMADO 100X260MM, FABRICADA À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS,
MINERAL ABRASIVO E RESINA À PROVA DE ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL E
UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS, PISOS, SANITÁRIOS E OUTRAS SUPERFÍCIES - PACOTE 10
UNIDADES

65

SABÃO PASTA

Pote 500,00 G

2900

R$ 6,6900

R$
6,6900

R$
19.401,0000

Marca: Sany
Fabricante: CRECENCIA
Modelo / Versão: Pasta
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, MULTIUSO, TIPO CRISTAL ROSA,
COMPOSIÇÃO SABÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, COADJUVANTES,
ABRASIVO, CORANTE, ESSÊNCIA, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPUTADOR, CADEIRAS,
MÓVEIS, TELEFONES E OUTROS - POTE 500G

91

SAPONÁCEO

Frasco 300,00 G

8400

R$ 5,7500

R$
3,7700

R$
31.668,0000

Marca: sany
Fabricante: CRECENCIA
Modelo / Versão: Saponaceo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SAPONÁCEO, ASPECTO FÍSICO PÓ, BIODEGRADÁVEL,
APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS E PAREDES - FRASCO 300 GRAMAS

Total do Fornecedor:

R$
100.521,6000
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3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e compar lha desta licitação, através do
cadastro de Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 053/2019:
Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão-GO, UASG Nº 156143 inscrita sob o CNPJ
01.567.601/0005-77, localizada na Av. Dr. Lamar ne Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão –
Goiás, CEP 75.704-020, telefone: (64) 3441-5343.
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí-GO, Unidade Jatobá- Campus Cidade Universitária, UASG
Nº 156144 inscrita sob o CNPJ 01.567.601/0006-58, localizada na Rua Riachuelo 1530, Setor Samuel
Grahan. Jataí - GO. CEP 75804-068, telefone: (64) 3606-8104.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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.
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.
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.
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.
5. VALIDADE DA ATA
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
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.
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).
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.
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O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classiﬁcação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus ﬁca va aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no
mercado; ou
Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando
o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
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.
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:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
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).
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
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.
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Fica designado o(a) servidor(a) Verlany Souza Marinho de Biage, Matrícula SIAPE nº 1542044, lotado(a)
no DMP/UFG, como gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a) no
DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
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.
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.
A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a responsabilidade
da empresa contratada.
Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
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
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 071/2019.
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.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens nas
seguintes hipóteses.
Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos deﬁnidos no
certame; ou
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
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 Franciele Rover Bianchi, Usuário Externo, em
16/07/2020, 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 20/07/2020, às
19:27, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1523627&infra_sistema=1… 5/6
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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 1411990 e
o código CRC 90CFD7AA.

Referência: Processo nº 23070.017863/2019-14

SEI nº 1411990
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 65/2020
Processo nº 23070.017863/2019-14
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 ViceReitora, 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
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição com fornecimento
parcelado de materiais de limpeza e higiene pessoal, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 071/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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:
13.166.436/0001-05 - HIGICLEANER COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: Avenida José Roberto Camargo Toledo, n.° 226 - Chácara São Luis - Santana de Parnaíba - SP.
CEP: 06.504-150.
TELEFONE: (11) 4187-1088
EMAIL: vendas@skillbr.com.br
REPRESENTANTE: MAIRTON DE CASTRO FARIAS JÚNIOR, CPF: 061.473.213-15.

Item Descrição

3

ÁLCOOL
ETÍLICO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor Global

Frasco 1.000,00 ML

4400

R$ 19,6300

R$ 11,8000

R$
51.920,0000
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Marca: SANIC GEL
Fabricante: COMERCIAL MAIA PROD DE HIG LTDA
Modelo / Versão: FRASCO 1000 ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL, ETÍLICO, COM AGENTE EMOLIENTE
(GLICERINA), FORMA FARMACÊUTICA GEL, CONCENTRAÇÃO 70% (62,44° INPM),
CLASSIFICAÇÃO MEDICAMENTOS, ANTISSÉPTICO, BACTERICIDA, PH NEUTRO MÍNIMO 6,00
E MÁXIMO 8,00, COM VÁLVULA PUMP, APLICAÇÃO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - FRASCO
1000ML PRODUTO: SANIC GEL GEL ALCOÓLICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM
AÇÃO BACTERICIDA E RÁPIDA EVAPORAÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS; DISPENSA
ENXÁGUE E USO DE TOALHAS; DESCRIÇÃO: SANIC GEL é um produto gelatinoso, transparente,
límpido à base de álcool 70% e sanitizantes para antissepsia complementar das mãos após lavagem com um
sabonete bactericida. RECOMENDAÇÕES PARA O USO: Após a lavagem das mãos seque com papel
toalha branca e em seguida aplicar 2 a 3 ml de Sanic Gel sobre as mesmas, friccionando-as até secar. É
recomendado proceder à lavagem das mãos após 3 a 5 aplicações de Sanic Gel ou sempre que houver
contato com matéria orgânica ou sujidade.

Total do Fornecedor:

R$
51.920,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e compar lha desta licitação, através do
cadastro de Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 053/2019:
Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão-GO, UASG Nº 156143 inscrita sob o CNPJ
01.567.601/0005-77, localizada na Av. Dr. Lamar ne Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão –
Goiás, CEP 75.704-020, telefone: (64) 3441-5343.
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí-GO, Unidade Jatobá- Campus Cidade Universitária, UASG
Nº 156144 inscrita sob o CNPJ 01.567.601/0006-58, localizada na Rua Riachuelo 1530, Setor Samuel
Grahan. Jataí - GO. CEP 75804-068, telefone: (64) 3606-8104.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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.
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.
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.
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
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registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
5. VALIDADE DA ATA
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
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.
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).
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.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classiﬁcação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus ﬁca va aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no
mercado; ou
Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando
o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
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.
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:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
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7. DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
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).
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
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.
Fica designado o(a) servidor(a) Verlany Souza Marinho de Biage, Matrícula SIAPE nº 1542044, lotado(a)
no DMP/UFG, como gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a) no
DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
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.
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.
A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a responsabilidade
da empresa contratada.
Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
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
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 071/2019.
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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.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens nas
seguintes hipóteses.
Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos deﬁnidos no
certame; ou
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
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 MAIRTON DE CASTRO FARIAS JUNIOR, Usuário Externo,
em 10/07/2020, às 10:20, 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 20/07/2020, às
19:27, 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 1412043 e
o código CRC D9F23CEC.

Referência: Processo nº 23070.017863/2019-14

SEI nº 1412043
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 66/2020
Processo nº 23070.017863/2019-14
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 ViceReitora, 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
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição com fornecimento
parcelado de materiais de limpeza e higiene pessoal, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 071/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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:
24.533.613/0001-52 - SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO: Rua Municipal, n.° 1314 - Higienópolis - Catanduva - SP. CEP: 15.804-025.
TELEFONE: (17) 99619-4159
EMAIL: silplicitacao@gmail.com
REPRESENTANTE: NATÁLIA TRAJANO SENA BIGONI, CPF: 337.169828-90 e RG n.° 42.578.972.
Item Descrição

12

CERA POLIMENTO
PISO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Valor Global
Unitário

Galão 5,00 L

6100

R$ 79,8800

R$
75,0000

R$
457.500,0000

Marca: Pluron
Fabricante: Mustang Pluron Química Ltda
Modelo / Versão: Max brilho AT
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cera polimento piso, composição básica: polímeros acrílicos e
ceras especiais, superfície indicada: madeira, características adicionais: com fragrância, tipo: autobrilho,
cor: incolor, aspecto físico: líquido

18

SOLUÇÃO LIMPEZA
MULTIUSO

Galão 5,00 L

400

R$ 69,0000

R$
36,0000

R$
14.400,0000

Marca: Pluron
Fabricante: Mustang Pluron Química Ltda
Modelo / Versão: 7160
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução limpeza multiuso, aspecto físico: líquido, tipo uso:
limpeza e remoção de resíduos, cor: incolor

23

DESINFETANTE

Galão 5,00 L

8450

R$ 73,0800

R$
22,0000

R$
185.900,0000

Marca: Pluron
Fabricante: Mustang Pluron Química Ltda
Modelo / Versão: Sanit Floral
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio,
forma física: solução aquosa concentrada, característica adicional: com aroma

25

DETERGENTE

Embalagem 5,00 L 5600

R$ 35,4700

R$
35,4500

R$
198.520,0000

Marca: Pluron
Fabricante: Mustang Pluron Química Ltda
Modelo / Versão: H4 Marine
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detergente, composição: alquil benzeno sulfato sódio, lauril,
éter, neutro, características adicionais: biodegradável, bico dosador, aspecto físico: líquido

27

SABAO LIQUIDO

Bombona 5,00 L

660

R$ 94,0300

R$
33,0000

R$
21.780,0000

Marca: Pluron
Fabricante: Mustang Pluron Química Ltda
Modelo / Versão: 7215
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETERGENTE, CONCENTRADO, BAIXA ESPUMAÇÃO,
DILUIÇÃO EM ÁGUA MÍNIMA 1:40, PH 9,5 A, 12,00, APLICAÇÃO LAVADORAS AUTOMÁTICAS
PARA PISOS VARIADOS - GALÃO 5

73

SABAO LIQUIDO

Bombona 5,00 L

4200

R$ 74,4500

R$
37,0000

R$
155.400,0000

Marca: Pluron
Fabricante: Mustang Pluron Química Ltda
Modelo / Versão: 834 LL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SABÃO, LÍQUIDO, SUPER CONCENTRADO,
Á
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1523688&infra_sistema=1…
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APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, PH 7,00-10,00 BOMBONA 5L

75

SABÃO PÓ

Saco 5,00 KG

700

R$ 50,9900

R$
50,9900

R$
35.693,0000

Marca: Pluron
Fabricante: Mustang Pluron Química Ltda
Modelo / Versão: Max Detergente em pó
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sabão pó, aplicação: limpeza geral, aditivos: alvejante, odor:
não aplicável

76

SABONETE LÍQUIDO

Galão 5,00 L

4950

R$ 47,1000

R$
25,0000

R$
123.750,0000

Marca: Pluron
Fabricante: Mustang Pluron Química Ltda
Modelo / Versão: Handmax Blue
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso perolado,
aplicação: assepsia das mãos, características adicionais: ph neutro, densidade 0,9 a 1,05 g,m3, composição:
agentes emolientes e hidratantes,compostos de sais

Total do Fornecedor:

R$
1.192.943,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e compar lha desta licitação, através do
cadastro de Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 053/2019:
Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão-GO, UASG Nº 156143 inscrita sob o CNPJ
01.567.601/0005-77, localizada na Av. Dr. Lamar ne Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão –
Goiás, CEP 75.704-020, telefone: (64) 3441-5343.
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí-GO, Unidade Jatobá- Campus Cidade Universitária, UASG
Nº 156144 inscrita sob o CNPJ 01.567.601/0006-58, localizada na Rua Riachuelo 1530, Setor Samuel
Grahan. Jataí - GO. CEP 75804-068, telefone: (64) 3606-8104.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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.
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,
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Desenvolvimento e Gestão.
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.
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.
5. VALIDADE DA ATA
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
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.
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).
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.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classiﬁcação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus ﬁca va aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no
mercado; ou
Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando
o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por despacho
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do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
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).
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
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.
Fica designado o(a) servidor(a) Verlany Souza Marinho de Biage, Matrícula SIAPE nº 1542044, lotado(a)
no DMP/UFG, como gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a) no
DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
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.
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.
A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a responsabilidade
da empresa contratada.
Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
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.
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10. CONDIÇÕES GERAIS
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 071/2019.
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.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens nas
seguintes hipóteses.
Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos deﬁnidos no
certame; ou
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
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 Natália Trajano Sena Bigoni, Usuário Externo, em
01/07/2020, às 17:37, 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 20/07/2020, às
19:27, 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 1412045 e
o código CRC D6DF6BF9.

Referência: Processo nº 23070.017863/2019-14

SEI nº 1412045
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 67/2020
Processo nº 23070.017863/2019-14
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 ViceReitora, 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
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição com fornecimento
parcelado de materiais de limpeza e higiene pessoal, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 071/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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:
26.950.671/0001-07 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
ENDEREÇO: Rua Peru, n.° 80 - Centro - Taquaruçu do Sul - RS. CEP: 98.410-000.
TELEFONE: (55) 3739-1043
EMAIL: liceri@liceri.com.br
REPRESENTANTE: MARCELO AUGUSTO CADONÁ, CPF: 036.247.510-50 e RG n.° 1108065903.

Item Descrição

46

GARRAFA
TÉRMICA

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Unidade

1430

R$ 59,4200

R$ 36,3000

R$
51.909,0000

Marca: Mor
Fabricante: Mor
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Modelo / Versão: 25101051
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GARRAFA, TÉRMICA, CAPACIDADE 1 LITRO, COM
ALÇA, SISTEMA PUMP, MATERIAL EXTERNO LISO, AMPOLA DE VIDRO, APLICAÇÃO
LÍQUIDOS QUENTES

59

LIXEIRA

Unidade

140

R$ 68,1200

R$ 27,7500

R$
3.885,0000

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo / Versão: LE17c
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA, DUPLA, COMBINADA, APLICAÇÃO COLETA
DE COPOS DE ÁGUA E CAFÉ, COMPOSTO POR 02 TUBOS EM PLÁSTICO POLIESTIRENO DE
ALTO IMPACTO FIXADOS EM BASE POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA 300 COPOS
CADA TUBO, ALTURA 74 A 76CM

Total do Fornecedor:

R$
55.794,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e compar lha desta licitação, através do
cadastro de Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 053/2019:
Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão-GO, UASG Nº 156143 inscrita sob o CNPJ
01.567.601/0005-77, localizada na Av. Dr. Lamar ne Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão –
Goiás, CEP 75.704-020, telefone: (64) 3441-5343.
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí-GO, Unidade Jatobá- Campus Cidade Universitária, UASG
Nº 156144 inscrita sob o CNPJ 01.567.601/0006-58, localizada na Rua Riachuelo 1530, Setor Samuel
Grahan. Jataí - GO. CEP 75804-068, telefone: (64) 3606-8104.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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.
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.
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.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
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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.
5. VALIDADE DA ATA
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
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.
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).
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.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classiﬁcação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus ﬁca va aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no
mercado; ou
Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando
o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
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.
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:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
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7. DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
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).
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
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.
Fica designado o(a) servidor(a) Verlany Souza Marinho de Biage, Matrícula SIAPE nº 1542044, lotado(a)
no DMP/UFG, como gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a) no
DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
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.
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.
A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a responsabilidade
da empresa contratada.
Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
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
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 071/2019.
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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.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens nas
seguintes hipóteses.
Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos deﬁnidos no
certame; ou
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
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 Marcelo Augusto Cadoná, Usuário Externo, em
02/07/2020, às 14:11, 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 20/07/2020, às
19:27, 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 1412047 e
o código CRC CFBFC089.

Referência: Processo nº 23070.017863/2019-14

SEI nº 1412047
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 68/2020
Processo nº 23070.017863/2019-14
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 ViceReitora, 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
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição com fornecimento
parcelado de materiais de limpeza e higiene pessoal, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 071/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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:
28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI
ENDEREÇO: Rua Maringá, S/N - Quadra 20A - Lote 23 - Vila Brasília - Aparecida de Goiânia - GO. CEP:
74.905-570.
TELEFONE: (62) 3094-8824
EMAIL: vertendedistribuicao@hotmail.com
REPRESENTANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA COSTA, CPF: 734.781.801-04.
Item Descrição

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de Valor
Valor Global
Valor (*) Unitário

1

Frasco 1,00 L

14600

R$ 4,8900

ÁGUA SANITÁRIA

R$
1,6400

R$
23.944,0000

Marca: proeza
Fabricante: proeza
Á
Á
Í
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Modelo / Versão: ÁGUA, SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGUA, SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA
HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO; TEOR CLORO ATIVO DE 2 A 2,50%, COR
INCOLOR, PH 11 A 13,5, APLICAÇÃO LAVAGEM, DESINFETANTE, ALVEJANTE - FRASCO 1L

2

ÁGUA SANITÁRIA

Garrafa 5,00 L

3300

R$ 13,7100

R$
7,1500

R$
23.595,0000

Marca: proeza
Fabricante: proeza
Modelo / Versão: ÁGUA, SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGUA, SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA
HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO; TEOR CLORO ATIVO DE 2 A 2,50%, COR
INCOLOR, PH 11 A 13,5, APLICAÇÃO LAVAGEM, DESINFETANTE, ALVEJANTE - GALÃO 5L;

4

ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA
Frasco 1,00 L
DE AMBIENTES

17000

R$ 7,8400

R$
4,6500

R$
79.050,0000

Marca: itaja
Fabricante: JALLES MACHADO
Modelo / Versão: ÁLCOOL, ETÍLICO, HIDRATADO, CONCENTRAÇÃO 92,8 INPM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL, ETÍLICO, HIDRATADO, CONCENTRAÇÃO
92,8 INPM (96º GL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INCOLOR, LÍMPIDO, ISENTO DE PARTÍCULAS,
APLICAÇÃO LIMPEZA DE AMBIENTES - FRASCO 1L

7

ÁLCOOL ETÍLICO

Frasco 1.000,00
ML

14500

R$ 6,8100

R$
4,1400

R$
60.030,0000

Marca: ITAJA
Fabricante: JALLES MACHADO
Modelo / Versão: ÁLCOOL, ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70%, ASPECTO FÍSIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL, ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70%, ASPECTO
FÍSICO LÍQUIDO, INCOLOR, LÍMPIDO, ISENTO DE PARTÍCULAS, APLICAÇÃO LIMPEZA E
DESINFECÇÃO - FRASCO 1000ML

8

BALDE

Peça 12,00 L

1480

R$ 12,7300

R$
2,7300

R$ 4.040,4000

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo / Versão: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, ALÇA ARAME GALVANIZ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, ALÇA ARAME
GALVANIZADO, COM BICO, CORES VARIADAS (A ESCOLHER), CAPACIDADE 8 LITROS

9

BALDE

Unidade

1480

R$ 13,6400

R$
6,2500

R$ 9.250,0000

Marca: ARQPLAST
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Fabricante: ARQPLAST
Modelo / Versão: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, ALÇA ARAME GALVANIZ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, ALÇA ARAME
GALVANIZADO, COR VARIADA, CAPACIDADE 20 LITROS

13

LIXEIRA

Unidade

48

R$
247,1600

R$
R$ 6.621,6000
137,9500

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo / Versão: CESTO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO (POLIPROPILENO), FO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO
(POLIPROPILENO), FORMATO REDONDO, COM TAMPA, PEDAL, ALÇAS LATERAIS,
ACIONAMENTO DA TAMPA EM AÇO, SUPORTE EM AÇO CARBONO GALVANIZADO,
CAPACIDADE 95 A 100 LITROS;

14

CESTO LIXO

Unidade

2180

R$ 7,6100

R$
2,3200

R$ 5.057,6000

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo / Versão: CESTO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, SEM TAMPA, TELADO,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, SEM TAMPA,
TELADO, CAPACIDADE 10 LITROS

15

COPO DESCARTÁVEL

Pacote 100,00
UN

22000

R$ 2,3800

R$
1,2000

R$
26.400,0000

Marca: VEROCOPO
Fabricante: BELLOCOPO
Modelo / Versão: COPO, DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPO, DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO,
CAPACIDADE 50ML, COR BRANCO, APLICAÇÃO CAFÉ - PACOTE 100 UNIDADES

16

COPO DESCARTÁVEL

Pacote 100,00
UN

52800

R$ 4,4000

R$
2,5200

R$
133.056,0000

Marca: VEROCOPO
Fabricante: BELLOCOPO
Modelo / Versão: COPO, DESCARTÁVEL, MATERIAL RESINA TER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPO, DESCARTÁVEL, MATERIAL RESINA
TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE 200ML, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO ÁGUA - PACOTE
100 UNIDADES

19

SOLUÇÃO LIMPEZA
MULTIUSO

Frasco 500,00
ML

1500

R$ 5,7200

R$
2,1100

R$ 3.165,0000

Marca: ZUPPANI
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Fabricante: ZUPPANI
Modelo / Versão: DESENGORDURANTE, BIODEGRADÁVEL, PH 10,00 A 11,50,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESENGORDURANTE, BIODEGRADÁVEL, PH 10,00 A
11,50, EMBALAGEM SQUEEZE OU SPRAY - FRASCO 500ML

20

DESENTUPIDOR PIA

Unidade

280

R$ 11,4000

R$
2,3500

R$ 658,0000

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo / Versão: DESENTUPIDOR, MANUAL, APLICAÇÃO PIA, BOCAL BORRACH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESENTUPIDOR, MANUAL, APLICAÇÃO PIA, BOCAL
BORRACHA LISO, DIÂMETRO MÍNIMO 11CM, CABO DE POLIETILENO DE 17,5CM

21

DESENTUPIDOR VASO
SANITÁRIO

Unidade

140

R$ 15,3500

R$
3,3500

R$ 469,0000

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo / Versão: DESENTUPIDOR, MANUAL, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO, BO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESENTUPIDOR, MANUAL, APLICAÇÃO VASO
SANITÁRIO, BOCAL DE BORRACHA, CABO MADEIRA 60CM

22

DESINFETANTE

Embalagem 1,00
2150
L

R$ 28,6000

R$
1,9500

R$ 4.192,5000

Marca: ZUPPANI
Fabricante: ZUPPANI
Modelo / Versão: DESINFETANTE, BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, BACTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESINFETANTE, BASE DE QUATERNÁRIO DE
AMÔNIO, BACTERICIDA E FUNGICIDA, COMPOSIÇÃO CLORETO DE BENZALCÔNIO
(CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO), APLICAÇÃO DESINFETAR E PERFUMAR
PISOS, AZULEJOS, ESMALTADOS, BANHEIROS E MÁRMORES, FRAGRÂNCIAS VARIADAS (A
ESCOLHER) - EMBALAGEM 1L

24

DESODORIZADOR

Frasco 400,00
ML

4500

R$ 11,6500

R$
5,9000

R$
26.550,0000

Marca: BETTANIN
Fabricante: SUPERPRO BETTANIN
Modelo / Versão: DESODORIZADOR, AMBIENTE, AROMATIZADO, APRESENTAÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESODORIZADOR, AMBIENTE, AROMATIZADO,
APRESENTAÇÃO AEROSSOL, ESSÊNCIAS DIVERSAS (A ESCOLHER), APLICAÇÃO
AROMATIZADOR AMBIENTE - FRASCO 400ML

26

DETERGENTE

Embalagem
500,00 ML

14100

R$ 2,9000

R$
1,0000

R$
14.100,0000
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Marca: OESTE
Fabricante: OESTE
Modelo / Versão: DETERGENTE, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETERGENTE, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO
LÍQUIDO, USO GERAL, PH 5,50 A 8,00, VISCOSIDADE (A 25°C BKF) DEVE SER NO MÍNIMO
250CP, PRINCIPIO ATIVO ANIÔNICO TEOR 10 A 15%, EMBALAGEM RESISTENTE, COM BICO
DOSADOR (ECONÔMICO), FRAGRÂNCIAS DIVERSAS - FRASCO 500ML

28

DISCO DE FELTRO DE
ENCERADEIRA

Unidade

900

R$ 28,8100

R$
R$
13,7900 12.411,0000

Marca: BETTANIN
Fabricante: SUPERPRO BETTANIN
Modelo / Versão: DISCO, ENCERADEIRA, FIBRA, PRETO, PARA PISO COMUM,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO, ENCERADEIRA, FIBRA, PRETO, PARA PISO
COMUM, Nº 350, 35 CM

29

DISCO DE FELTRO DE
ENCERADEIRA

Unidade

840

R$ 38,1000

R$
R$
20,4600 17.186,4000

Marca: BETTANIN
Fabricante: SUPERPRO BETTANIN
Modelo / Versão: DISCO, ENCERADEIRA, FIBRA, PRETO, PARA PISO COMUM,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO, ENCERADEIRA, FIBRA, PRETO, PARA PISO
COMUM, Nº 410, 41 CM

31

DISCO DE FELTRO DE
ENCERADEIRA

Unidade

1100

R$ 27,3100

R$
R$
12,2400 13.464,0000

Marca: BETTANIN
Fabricante: SUPERPRO BETTANIN
Modelo / Versão: DISCO, ENCERADEIRA, FIBRA, VERDE, PARA PISO COMUM,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO, ENCERADEIRA, FIBRA, VERDE, PARA PISO
COMUM, Nº 350, 35 CM

32

DISCO DE FELTRO DE
ENCERADEIRA

Unidade

520

R$ 51,4200

R$
R$
31,3400 16.296,8000

Marca: BETTANIN
Fabricante: SUPERPRO BETTANIN
Modelo / Versão: DISCO, ENCERADEIRA, FIBRA, VERDE, PARA PISO COMUM,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO, ENCERADEIRA, FIBRA, VERDE, PARA PISO
COMUM, Nº 500, 50 CM

34

ESCOVA LIMPEZA GERAL

Unidade

1980

R$ 13,3800

R$
2,0000

R$ 3.960,0000

Marca: rodobem
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Fabricante: RODOBEM
Modelo / Versão: ESCOVA, MANUAL, MULTIUSO, CERDAS NYLON RESIST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCOVA, MANUAL, MULTIUSO, CERDAS NYLON
RESISTENTES, CEPA DE PLÁSTICO COM ALÇA (PEGA CONFORTÁVEL E ANTIDERRAPANTE)

35

ESCOVA LIMPEZA GERAL

Unidade

2200

R$ 68,5800

R$
5,3000

R$
11.660,0000

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo / Versão: ESCOVA, SANITÁRIA, COM SUPORTE (COPO) FECHADO, ESC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCOVA, SANITÁRIA, COM SUPORTE (COPO)
FECHADO, ESCOVA CABEÇA REDONDA COM CERDAS EM NYLON SUPER RESISTENTE E
CABO EM POLIPROPILENO, COPO PLÁSTICO FORMATO CILÍNDRICO PARA SUPORTE DA
ESCOVA, COM TAMPA ACOPLADA AO CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA VASO SANITÁRIO

36

ESPANADOR

Unidade

630

R$ 25,0500

R$
R$
21,4500 13.513,5000

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo / Versão: ESPANADOR, MATERIAL PENA AVESTRUZ OU PAVÃO, CABO M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPANADOR, MATERIAL PENA AVESTRUZ OU PAVÃO,
CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 40CM

37

ESPONJA LIMPEZA

Pacote 3,00 UN

700

R$ 4,6700

R$
2,0000

R$ 1.400,0000

Marca: BETTANIN
Fabricante: SUPERPRO BETTANIN
Modelo / Versão: ESPONJA, DUPLA FACE, SISTEMA DE PROTEÇÃO DAS UNHAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPONJA, DUPLA FACE, SISTEMA DE PROTEÇÃO DAS
UNHAS, COM ÍONS DE PRATA - PACOTE 3 UNIDADES;

38

ESPONJA LIMPEZA

Pacote 10,00 UN 15100

R$ 11,3000

R$
0,4000

R$ 6.040,0000

Marca: BETTANIN
Fabricante: SUPERPRO BETTANIN
Modelo / Versão: ESPONJA, LIMPEZA, DUPLA FACE (VERDE/AMARELO), MATE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPONJA, LIMPEZA, DUPLA FACE (VERDE/AMARELO),
MATERIAL POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, FORMATO RETANGULAR,
BACTERICIDA, DIMENSÕES APROXIMADAS 10CM X 7CM X 2CM

39

ESPONJA LIMPEZA

Embalagem 8,00
8000
UN

R$ 2,0500

R$
1,0100

R$ 8.080,0000

Marca: qlustro
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Fabricante: bombril
Modelo / Versão: ESPONJA, LIMPEZA, LÃ DE AÇO, COMPOSIÇÃO AÇO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPONJA, LIMPEZA, LÃ DE AÇO, COMPOSIÇÃO AÇO
CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESO 60G - PACOTE 8 UNIDADES

42

FLANELA

Unidade

9800

R$ 2,3900

R$
1,2800

R$
12.544,0000

Marca: BRULIMP
Fabricante: BRULIMP
Modelo / Versão: FLANELA, MATERIAL 100% ALGODÃO, APLICAÇÃO LIMPEZA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANELA, MATERIAL 100% ALGODÃO, APLICAÇÃO
LIMPEZA GERAL, DIMENSÕES 58X38CM

49

PULVERIZADOR COSTAL
MANUAL

Unidade

2800

R$ 12,1600

R$
6,9000

R$
19.320,0000

Marca: KELLTHINE
Fabricante: KELLDRIN
Modelo / Versão: INSETICIDA, AEROSOL, MULTI-INSETOS (INCLUSIVE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INSETICIDA, AEROSOL, MULTI-INSETOS (INCLUSIVE
AEDES AEGYPTI), SEM CHEIRO, FRASCO PULVERIZADOR - FRASCO 300ML

50

LIMPA-VIDRO

Frasco 500,00
ML

3000

R$ 7,9100

R$
1,5500

R$ 4.650,0000

Marca: ZUPP
Fabricante: ZUPPANI
Modelo / Versão: LIMPA, VIDRO, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIMPA, VIDRO, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO
LÍQUIDO, COM ÁLCOOL ETÍLICO, PH 8,00 A 11,00 - FRASCO 500ML (SPRAY OU SQUEEZE)

51

SOLUÇÃO LIMPEZA
MULTIUSO

Galão 5,00 L

1260

R$ 25,5000

R$
R$
11,6000 14.616,0000

Marca: AUDAX
Fabricante: AUDAX
Modelo / Versão: LIMPADOR, MULTIUSO, BIODEGRADÁVEL, USO GER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIMPADOR, MULTIUSO, BIODEGRADÁVEL, USO
GERAL, PH 9,5-11,5, APLICAÇÃO LIMPEZA COZINHAS, BANHEIROS, AZULEJOS, PLÁSTICOS,
ESMALTADOS, FOGÕES, PISOS, PAREDES E SUPERFÍCIES LAVÁVEIS EM GERAL,
FRAGRÂNCIAS DIVERSAS (A ESCOLHER) - GALÃO 5L

52

SOLUÇÃO LIMPEZA
MULTIUSO

Frasco 500,00
ML

15400

R$ 5,1100

R$
1,6500

R$
25.410,0000

Marca: AUDAX
Fabricante: AUDAX
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Modelo / Versão: LIMPADOR, MULTIUSO, USO GERAL, PH 9,5-11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIMPADOR, MULTIUSO, USO GERAL, PH 9,5-11,5,
BIODEGRADÁVEL, APLICAÇÃO LIMPEZA COZINHAS, BANHEIROS, AZULEJOS, PLÁSTICOS,
ESMALTADOS, FOGÕES, PISOS, PAREDES E SUPERFÍCIES LAVÁVEIS EM GERAL,
FRAGRÂNCIAS DIVERSAS (A ESCOLHER) - FRASCO 500ML

53

LIXEIRA

Unidade

90

R$
134,7000

R$
R$ 3.704,4000
41,1600

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo / Versão: LIXEIRA, BASCULANTE, COM ALÇAS LATERAIS, ALTA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA, BASCULANTE, COM ALÇAS LATERAIS, ALTA
RESISTÊNCIA EM PP (POLIPROPILENO), FORMATO RETANGULAR, CORES VARIADAS,
CAPACIDADE APROX. 100 LITROS

57

LIXEIRA

Unidade

100

R$
199,7900

R$
R$
125,9500 12.595,0000

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo / Versão: LIXEIRA, COLETORA, COM PEDAL, MATERIAL PP (POLIPRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA, COLETORA, COM PEDAL, MATERIAL PP
(POLIPROPILENO), ALTA RESISTÊNCIA, FORMATO REDONDA, ACIONAMENTO DA TAMPA EM
AÇO ANTICORROSIVO, IDENTIFICAÇÃO "RESÍDUO INFECTANTE", COR BANCA,
CAPACIDADE 95 A 100 LITROS

58

LIXEIRA

Unidade

70

R$
187,4700

R$
R$ 6.366,5000
90,9500

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo / Versão: LIXEIRA, COLETORA, COM PEDAL, MATERIAL PP (POLIPRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA, COLETORA, COM PEDAL, MATERIAL PP
(POLIPROPILENO), ALTA RESISTÊNCIA, FORMATO REDONDA, SISTEMA DE ABERTURA COM
PEDAL DE ACIONAMENTO DA TAMPA EM AÇO ANTICORROSIVO, CORES VARIADAS (A
ESCOLHER), CAPACIDADE 60 LITROS;

60

PÁ COLETORA LIXO

Unidade

1120

R$ 11,2800

R$
1,5500

R$ 1.736,0000

Marca: BETTANIN
Fabricante: SUPERPRO BETTANIN
Modelo / Versão: PÁ, COLETORA LIXO (DE MÃO), CABO CURTO, MAT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÁ, COLETORA LIXO (DE MÃO), CABO CURTO,
MATERIAL PLÁSTICO, COM EXTREMIDADE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE (ADERENTE
E FLEXÍVEL), CABO DE APOIO PARA ACOPLAR AO CABO DA VASSOURA, DIMENSÕES
MÍNIMAS ALTURA 5CM X LARGURA 21CM X COMPRIMENTO 29CM

Á
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Unidade

560

R$ 32,6100 R$
R$
20,0400 11.222,4000

Marca: BETTANIN
Fabricante: BETTANIN
Modelo / Versão: PÁ, COLETORA LIXO, CABO LONGO (60 A 80CM), MATERIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÁ, COLETORA LIXO, CABO LONGO (60 A 80CM),
MATERIAL PLÁSTICO, COM COM EXTREMIDADE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE
(ADERENTE E FLEXÍVEL), DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA 8,5CM X LARGURA 25 A 28CM X
PROFUNDIDADE 20 A 27CM

67

REMOVEDOR

Bombona 5,00 L 2820

R$
152,1500

R$
R$
21,3900 60.319,8000

Marca: AUDAX
Fabricante: AUDAX
Modelo / Versão: REMOVEDOR, MANCHAS, INODORO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REMOVEDOR, MANCHAS, INODORO, APLICAÇÃO
REMOÇÃO DE TINTAS, MANCHAS DE PNEUS E RESPINGOS DE TINTAS EM PISO,
OLEOSIDADE, SILICONE (MESMO SECO), TINTA CANETAS, COLAS DIVERSAS, CHICLETE,
LUSTRA MÓVEIS, BORRACHAS, PAPELÃO, MANTEIGA, MAIONESE, GELÉIA, CAFÉ, LEITE,
REFRIGERANTE, OUTROS ALIMENTOS, BATOM, LICORES, VINHOS, GRAXA DE SAPATO,
MOLHO TOMATE E OUTROS; GALÃO 5L

68

RODO

Unidade

1400

R$ 12,7400

R$
2,4600

R$ 3.444,0000

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo / Versão: RODO, APLICAÇÃO PIA, MATERIAL POLIPROPILENO, BORRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RODO, APLICAÇÃO PIA, MATERIAL POLIPROPILENO,
BORRACHA COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, CABO ANATÔMICO, TAMANHO 16 A 22CM

69

RODO

Unidade

900

R$ 18,3200

R$
6,9000

R$ 6.210,0000

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo / Versão: RODO, CABO MATERIAL MADEIRA PLASTIFICADO OU ALUMÍN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RODO, CABO MATERIAL MADEIRA PLASTIFICADO OU
ALUMÍNIO MEDINDO 1,50M, SISTEMA DE ROSCA UNIVERSAL, BORRACHA DUPLA,
TAMANHO 60CM

70

RODO

Unidade

3800

R$ 29,9900

R$
R$
21,2000 80.560,0000

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo / Versão: RODO, MATERIAL PLÁSTICO, CABO MATERIAL ALUMÍNIO AN
Á
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RODO, MATERIAL PLÁSTICO, CABO MATERIAL
ALUMÍNIO ANODIZADO MEDINDO 1,50M, COM SISTEMA PEGA PANO, BORRACHA EVA
DUPLA, TAMANHO 60CM

71

SABÃO BARRA

Embalagem 5,00
3400
UN

R$ 10,1700

R$
3,2900

R$
11.186,0000

Marca: LIMPISSIMA
Fabricante: PROEZA
Modelo / Versão: SABÃO, BARRA, GLICERINADO, BIODEGRADÁVEL, PH 9,00Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SABÃO, BARRA, GLICERINADO, BIODEGRADÁVEL,
PH 9,00-11,00 - PACOTE 1KG (5 UNIDADES DE 200G CADA)

72

SABÃO BARRA

Embalagem 5,00
1400
UN

R$ 21,1200

R$
5,9500

R$ 8.330,0000

Marca: MARLUCE
Fabricante: MARLUCE
Modelo / Versão: SABÃO, COCO, BARRA DE 200G, COM ÓLEO DE BABAÇU - P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SABÃO, COCO, BARRA DE 200G, COM ÓLEO DE
BABAÇU - PACOTE 1KG (5 UNIDADES DE 200G CADA)

74

SABÃO PÓ

Caixa 1,00 KG

4200

R$ 13,8900

R$
3,7200

R$
15.624,0000

Marca: CLASS
Fabricante: TOJOQUIM
Modelo / Versão: SABÃO, PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, PH 9,00 A 11,5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SABÃO, PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, PH 9,00 A
11,5 – CAIXA 1KG

77

SABONETE LÍQUIDO

Frasco 1,00 L

2800

R$ 14,6400

R$
R$
10,9500 30.660,0000

Marca: PREMISSE
Fabricante: PREMISSE
Modelo / Versão: SABONETE, LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO/ VISCOSO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SABONETE, LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO/
VISCOSO/ PEROLADO, PH NEUTRO (MÍNIMO 6,00 E MÁXIMO 8,00), APLICAÇÃO HIGIENE DAS
MÃOS, VÁLVULA SISTEMA PUMP-UP, COM AGENTES EMOLIENTES E/OU UMECTANTES,
FRAGÂNCIAS SUAVES (A ESCOLHER) - FRASCO 1L

78

SACO DE ALGODÃO

Unidade

13600

R$ 5,0200

R$
3,4400

R$
46.784,0000

Marca: BRULIMP
Fabricante: BRULIMP
Modelo / Versão: SACO, LIMPEZA GERAL, FECHADO, MATERIAL 1
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIMPEZA GERAL, FECHADO, MATERIAL 100%
ALGODÃO, ALVEJADO, BRANCO, PRÉ- AMACIADO, COSTURA REFORÇADA NA LATERAL E
FUNDO, BARRA REFORÇADA NO FUNDO E BOCA (EVITAR O DESFIO), DIMENSÕES
COMPRIMENTO 45-58CM X LARGURA 68-74CM

79

SACO PLÁSTICO LIXO

Embalagem
100,00 UN

1500

R$ 53,6000

R$
R$
17,4100 26.115,0000

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo / Versão: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL, CAPACIDAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL,
CAPACIDADE 100 LITROS, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD),
BIODEGRADÁVEL, REFORÇADO, FUNDO TIPO ESTRELA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO
DE RESÍDUOS DOMICILIARES - PACOTE 100 UNIDADES

80

SACO PLÁSTICO LIXO

Embalagem
100,00 UN

840

R$ 55,2700

R$
R$
25,6400 21.537,6000

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo / Versão: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL, CAPACIDAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL,
CAPACIDADE 240 LITROS, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD),
BIODEGRADÁVEL, REFORÇADO, FUNDO TIPO ESTRELA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO
DE RESÍDUOS DOMICILIARES - PACOTE 100 UNIDADES

81

SACO PLÁSTICO LIXO

Embalagem
100,00 UN

920

R$ 63,2200

R$
R$
29,5600 27.195,2000

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo / Versão: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCO,
CAPACIDADE 100 LITROS, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD),
BIODEGRADÁVEL, FUNDO TIPO ESTRELA, COM SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A SUA
CARACTERIZAÇÃO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS
INFECTANTES/HOSPITALARES - PACOTE 100 UNIDADES

82

SACO PLÁSTICO LIXO

Embalagem
100,00 UN

490

R$ 27,1600

R$
R$ 5.311,6000
10,8400

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo / Versão: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCO,
CAPACIDADE 30 LITROS, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD),
BIODEGRADÁVEL, FUNDO TIPO ESTRELA, COM SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A SUA
CARACTERIZAÇÃO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS
INFECTANTES/HOSPITALARES - PACOTE 100 UNIDADES
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Embalagem
100,00 UN

540

R$ 31,2800

R$
R$ 8.035,2000
14,8800

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo / Versão: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCO,
CAPACIDADE 50 LITROS, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD),
BIODEGRADÁVEL, FUNDO TIPO ESTRELA, COM SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A SUA
CARACTERIZAÇÃO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS
INFECTANTES/HOSPITALARES - PACOTE 100 UNIDADES

84

SACO PLÁSTICO LIXO

Embalagem
100,00 UN

210

R$
123,4300

R$
R$ 6.171,9000
29,3900

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo / Versão: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR CINZA, CA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR CINZA,
CAPACIDADE 240 LITROS, BIODEGRADÁVEL, REFORÇADO, 12 MICRAS, APLICAÇÃO
ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES - PACOTE 100 UNIDADES

85

SACO PLÁSTICO LIXO

Embalagem
100,00 UN

700

R$ 56,6700

R$
R$
23,0400 16.128,0000

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo / Versão: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR MARROM, C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR MARROM,
CAPACIDADE 100 LITROS, BIODEGRADÁVEL, REFORÇADO, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA ORGÂNICO - PACOTE 100 UNIDADES

86

SACO PLÁSTICO LIXO

Embalagem
100,00 UN

4200

R$ 52,7600

R$
R$
16,9500 71.190,0000

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo / Versão: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETO, CAPACIDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETO,
CAPACIDADE 100 LITROS, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD),
BIODEGRADÁVEL, REFORÇADO, FUNDO TIPO ESTRELA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO
DE RESÍDUOS DOMICILIARES - PACOTE 100 UNIDADES

87

SACO PLÁSTICO LIXO

Embalagem
100,00 UN

2520

R$ 25,7600

R$
4,8300

R$
12.171,6000

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Á
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Modelo / Versão: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETO, CAPACIDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETO,
CAPACIDADE 15L, BIODEGRADÁVEL, REFORÇADO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE
RESÍDUOS DOMICILIARES - PACOTE 100 UNIDADES

88

SACO PLÁSTICO LIXO

Embalagem
100,00 UN

1980

R$
138,9400

R$
R$
36,4800 72.230,4000

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo / Versão: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETO, CA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETO,
CAPACIDADE 240 LITROS, BIODEGRADÁVEL, REFORÇADO, 12 MICRAS, APLICAÇÃO
ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES - PACOTE 100 UNIDADES

89

SACO PLÁSTICO LIXO

Embalagem
100,00 UN

4700

R$ 50,9800

R$
9,6000

R$
45.120,0000

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo / Versão: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETO, CAPACIDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETO,
CAPACIDADE 50L, BIODEGRADÁVEL, REFORÇADO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE
RESÍDUOS DOMICILIARES - PACOTE 100 UNIDADES

90

SACO PLÁSTICO LIXO

Embalagem
100,00 UN

700

R$ 64,3500

R$
R$
36,8600 25.802,0000

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo / Versão: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR VERDE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR VERDE,
CAPACIDADE 100 LITROS, REFORÇADO, CAPACIDADE CARGA 20KG, APLICAÇÃO COLETA
SELETIVA - VIDRO - PACOTE 100 UNIDADES

92

SOLUÇÃO LIMPADORA

Frasco 500,00
ML

4200

R$ 11,3700

R$
3,1200

R$
13.104,0000

Marca: ZUPPANI
Fabricante: ZUPPANI
Modelo / Versão: TIRA, LIMO, APLICAÇÃO LIMPEZA BANHEIRO, COM CLORO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIRA, LIMO, APLICAÇÃO LIMPEZA BANHEIRO, COM
CLORO ATIVO - FRASCO 500ML

95

TOALHA ROSTO

Unidade

2100

R$ 15,5200

R$
7,3600

R$
15.456,0000

Marca: BRULIMP
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Fabricante: BRULIMP
Modelo / Versão: TOALHA, ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, DIMENSÕ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOALHA, ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO,
DIMENSÕES COMPRIMENTO 80CM X LARGURA 50CM, GRAMATURA MÍNIMA DE 360 G/M²,
CORES VARIADAS (A ESCOLHER)

96

VASSOURA

Unidade

1780

R$ 22,5400

R$
6,9500

R$
12.371,0000

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo / Versão: VASSOURA, CERDAS SINTÉTICAS FIRMES, COMPRIMENTO DE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASSOURA, CERDAS SINTÉTICAS FIRMES,
COMPRIMENTO DE VARREDURA DE 40CM, CABO EM MADEIRA DE 1,5M, PLASTIFICADO,
SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ROSCA UNIVERSAL

97

VASSOURA

Unidade

840

R$ 47,4000

R$
R$ 8.542,8000
10,1700

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo / Versão: VASSOURA, GARI, MATERIAL CERDAS NYLON, CEPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASSOURA, GARI, MATERIAL CERDAS NYLON, CEPA
PLÁSTICO, 7 FILEIRAS, FIXAÇÃO DO CABO ATRAVÉS DE ROSCA UNIVERSAL,
COMPRIMENTO 60CM, CABO EM MADEIRA 1,50M

98

VASSOURA

Unidade

1680

R$ 36,8900

R$
R$
12,7000 21.336,0000

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo / Versão: VASSOURA, LIMPA TETO, CERDAS SINTÉTICAS, SISTEMA R
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASSOURA, LIMPA TETO, CERDAS SINTÉTICAS,
SISTEMA ROSQUEÁVEL UNIVERSAL, CABO EXTENSOR PLASTIFICADO EM ALUMÍNIO OU
MADEIRA, COMPRIMENTO MÍNIMO 3M, SUPORTE "LT"

99

VASSOURA

Unidade

1680

R$ 17,1300

R$
5,2000

R$ 8.736,0000

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo / Versão: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA COCO, CABO E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA COCO, CABO
EM MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 120CM

100 VASSOURA

Unidade

280

R$ 28,7200

R$
5,8000

R$ 1.624,0000
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Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo / Versão: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MÍNIMO TRÊS COSTU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MÍNIMO
TRÊS COSTURAS, CABO EM MADEIRA MEDINDO 1,50M

101 VASSOURA

Unidade

1800

R$ 24,1700

R$
7,9500

R$
14.310,0000

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo / Versão: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO FIRM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO
FIRME, COMPRIMENTO CEPA 60CM, CABO REFORÇADO E PLASTIFICADO EM MADEIRA
MEDINDO NO MÍNIMO 120CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM ROSCA UNIVERSAL;

Total do Fornecedor:

R$
1.331.961,2000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e compar lha desta licitação, através do
cadastro de Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 053/2019:
Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão-GO, UASG Nº 156143 inscrita sob o CNPJ
01.567.601/0005-77, localizada na Av. Dr. Lamar ne Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão –
Goiás, CEP 75.704-020, telefone: (64) 3441-5343.
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí-GO, Unidade Jatobá- Campus Cidade Universitária, UASG
Nº 156144 inscrita sob o CNPJ 01.567.601/0006-58, localizada na Rua Riachuelo 1530, Setor Samuel
Grahan. Jataí - GO. CEP 75804-068, telefone: (64) 3606-8104.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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.
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.
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.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1523695&infra_sistema…
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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.
5. VALIDADE DA ATA
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
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.
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).
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.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classiﬁcação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus ﬁca va aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no
mercado; ou
Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando
o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
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.
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:
Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.
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7. DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
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).
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
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.
Fica designado o(a) servidor(a) Verlany Souza Marinho de Biage, Matrícula SIAPE nº 1542044, lotado(a)
no DMP/UFG, como gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a) no
DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
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.
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.
A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a responsabilidade
da empresa contratada.
Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
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
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 071/2019.
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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.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens nas
seguintes hipóteses.
Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos deﬁnidos no
certame; ou
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
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 MARCOS VINICIUS PEREIRA COSTA, Usuário Externo, em
01/07/2020, às 16:38, 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 20/07/2020, às
19:27, 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 1412051 e
o código CRC 640D9943.

Referência: Processo nº 23070.017863/2019-14
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