
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 69/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

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

ENDEREÇO: Rua Presidente Rodrigues Alves, 66, Qd. 16, Lt. 22, Setor Jardim Presidente, Goiânia – Goiás –
CEP: 74.353-400.

TELEFONE: (62) 3945-0351/ 3086-0450

EMAIL: obje�va.ltda@terra.com.br

REPRESENTANTE: LEANDRO NERY DE OLIVEIRA, CPF: 037.217.131-17, RG n.º: 5320672 SPTC/GO

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade

Critério
de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

7 ÁLCOOL ETÍLICO Litro 200 R$ 7,9800 R$
4,1500

R$
830,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


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

8 ÁLCOOL ETÍLICO Litro 200 R$
11,0600

R$
5,4000

R$
1.080,0000

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

22 COMPRESSA GAZE Pacote 500,00
UN 1000 R$

27,2900
R$
17,0000

R$
17.000,0000

Marca: PEROLA
Fabricante: PEROLA
Modelo / Versão: PEROLA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSA, GAZE, MATERIAL TECIDO 100%
ALGODÃO, 11 FIOS/CM², COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, LARGURA 7,50
CM X COM PRIMENTO 7,50 CM, 5 DOBRAS FEITAS PARA DENTRO EVITANDO O
DESPRENDIMENTO DE FIOS, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL - PACOTE 500 UNIDAD ES

23 CORANTE Frasco 25,00 G 2 R$
74,5400

R$
46,0000 R$ 92,0000

Marca: DINAMICA
Fabricante: DINAMICA
Modelo / Versão: DINAMICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORANTE, AZUL DE ANILINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, CI
42755 - FRASCO 25G

24 CORANTE Frasco 25,00 G 2 R$
22,8400

R$
20,0000 R$ 40,0000

Marca: NEON
Fabricante: NEON
Modelo / Versão: NEON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORANTE, AZUL DE METILENO, ASPECTO FÍSICO
LÍQUIDO, CI 52015 - FRASCO 25G

29 CORANTE Frasco 25,00 G 5 R$ R$ R$

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


331,7000 320,0000 1.600,0000

Marca: DINAMICA
Fabricante: DINAMICA
Modelo / Versão: DINAMICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORANTE, HEMATOXILINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, CI
75290 - FRASCO 25G

38 FIO DE SUTURA Unidade 10 R$
97,4800

R$
95,2000

R$
952,0000

Marca: TECNOFIO
Fabricante: TECNOFIO
Modelo / Versão: TECNOFIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO, SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES, COM
AGULHA, FIO 3-0, COMPRIMENTO MÍNIMO 70CM, AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA,
COMPRIMENTO AGULHA 2,0CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL - CADA UNIDADE CORRESPONDE
A UMA CAIXA COM 24 ENVELOPES

51 INDICADOR QUÍMICO Unidade 30 R$
373,7200

R$
250,0000

R$
7.500,0000

Marca: TERRAGEM
Fabricante: TERRAGEM
Modelo / Versão: TERRAGEM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR, QUÍMICO, CLASSE II, USO INTERNO,
TIPO INDICADOR,BIOLÓGICO, APLICAÇÃO ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, RESPOSTA EM 24
HORAS, COM 1 DISCO DE PAPEL INOCULADO COM ESPOROS COM UMA POPULAÇÃO
MÍNIMA DE 105 OU 106 DE ESPOROS BACTERIANOS DE GEOBACILLUS
STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953, ACOMODADO EM UM FRASCO TERMOPLÁSTICO E
UMA AMPOLA DE VIDRO, MUDANÇA DE COR DE ROXO PARA AMARELO - APRESENTAÇÃO
CAIXA 50 UNIDADES DICK, APRESENTAÇÃO FOLHA PARA TESTE, APLICAÇÃO
ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, FABRICADO CONFORME NORMA ISO-11140- 5:2007, IDENTIFICA A
PRESENÇA DE AR NO INTERIOR DOS PACOTES, PARÂMETROS 132°C A 135°C POR 3,5 A 4 -
PACOTE 50 FOLHAS

83 PAPEL DE FILTRO Unidade 10 R$
11,7000

R$
8,0000 R$ 80,0000

Marca: J PROLAB
Fabricante: J PROLAB
Modelo / Versão: J PROLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, FILTRO, QUALITATIVO, DIÂMETRO 12,5 CM -
CADA UNIDADE CORRESPONDE A UM PACOTE COM 100

147 HIPOCLORITO DE SÓDIO Litro 200 R$ 6,5900 R$
5,1500

R$
1.030,0000

Marca: TEX CLOR

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Fabricante: TEX CLOR
Modelo / Versão: TEX CLOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO, MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO,
CONCENTRAÇÃO 1%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA

155
PRODUTO CONCENTRADO -
LIMPEZA VEICULO
AUTOMOTIVO

Embalagem
500,00 ML 10 R$

24,1900
R$
24,0000

R$
240,0000

Marca: CINORD
Fabricante: CINORD
Modelo / Versão: CINORD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASELINA, LÍQUIDA 100%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO
OLEAGINOSO, TRANSPARENTE, LÍMPIDO, INCOLOR, NÃO FLUORESCENTE, INODORO
QUANDO FRIO, APLICAÇÃO ODONTOLOGIA (FARMACÊUTICA) - EMBALAGEM 500ML

156
PRODUTO CONCENTRADO -
LIMPEZA VEICULO
AUTOMOTIVO

Embalagem
450,00 G 10 R$

34,4100
R$
33,0000

R$
330,0000

Marca: CINORD
Fabricante: CINORD
Modelo / Versão: CINORD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASELINA, SÓLIDA, COR BRANCA, APLICAÇÃO
FARMACÊUTICA - EMBALAGEM 450G

Total do Fornecedor: R$
30.774,0000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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.

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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

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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.
 

Documento assinado eletronicamente por Leandro Nery de Oliveira, Usuário Externo, em
14/07/2020, às 15:20, 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 14/08/2020, às
17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


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 1415914 e
o código CRC DDDD6281.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415914

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 70/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

07.010.532/0001-59 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

ENDEREÇO: Rua Silva Pinto, nº 49 / Sobreloja 207 - Vila Isabel - RJ CEP: 20.551-190.

TELEFONE: (21) 2577-1670

EMAIL: BRASILDENTAL@TRIPWEB.COM.BR

REPRESENTANTE: JOEL PINHEIRO DA SILVA, CPF: 702.696.967-68 e RG n.º 04.960.397-0 DETRAN-RJ.
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário

Valor
Global

60 LIDOCAÍNA
CLORIDRATO Tubete 1,80 ML 7500 R$ 2,0400 R$ 1,4500 R$

10.875,0000

Í

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: ALPHACAÍNE
Fabricante: DFL
Modelo / Versão: TUBETES DE VIDRO 1,8ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LIDOCAÍNA, CLORIDRATO, ANESTÉSICO INJETÁVEL,
ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100.000,
APRESENTAÇÃO INJETÁVEL, COM VASO-CONSTRITOR - ENTREGAR EM CAIXAS CONTENDO
50 TUBETES DE VIDRO 1,8ML" _ MARCA: ALPHACAÍNE _ FABRICANTE: DFL _ MODELO:
TUBETES DE VIDRO 1,8ML _ PRAZO DE VALIDADE OU GARANTIA DO PRODUTO: 12 MESES _
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:90 DIAS _ Nº DO REGISTRO NA ANVISA: 101770016

78 MEPIVACAÍNA
CLORIDRATO Tubete 1,80 ML 12500 R$ 3,0800 R$ 2,0300 R$

25.375,0000

Marca: MEPIADRE
Fabricante: DFL
Modelo / Versão: TUBETES DE VIDRO 1,8ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MEPIVACAÍNA, ANESTÉSICO INJETÁVEL,
APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM MEPIVACAÍNA 2% +
EPINEFRINA 1:100.000, COM VASO CONSTRITOR - ENTREGAR EM CAIXAS CONTENDO 50
TUBETES VIDRO 1,8ML" _ MARCA: MEPIADRE _ FABRICANTE: DFL _ MODELO: TUBETES DE
VIDRO 1,8ML _ PRAZO DE VALIDADE OU GARANTIA DO PRODUTO: 12 MESES _ PRAZO DE
VALIDADE DA PROPOSTA:90 DIAS _ Nº DO REGISTRO NA ANVISA: 101770022

Total do Fornecedor: R$
36.250,0000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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.

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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

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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por JOEL PINHEIRO DA SILVA, Usuário Externo, em
18/07/2020, às 17:17, 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 14/08/2020, às
17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

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

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


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1415920 e
o código CRC 5ACF165A.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415920

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 71/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

08.886.401/0001-00 - DENTAL FREIRE & GOULART LTDA

ENDEREÇO: Rua Ramiro Barcelos, n.° 2381 - Rio Branco - Porto Alegre - RS. CEP: 90.035-007.

TELEFONE: (51) 3388-1881 / 3388-3206

EMAIL: licitacao@dentalrs.com; dentalexpressltda@terra.com.br

REPRESENTANTE: DANIELLE BIANCA DE LIMA FREIRE, CPF: 643.446.065-15 e RG n.° 1096162746.
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário

Valor
Global

96 PASTA
MOLDAGEM Unidade 30 R$ 200,0000 R$ 136,0000 R$

4.080,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: DFL
Fabricante: DFL
Modelo / Versão: DFL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE
CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APLICAÇÃO TÉCNICA DE
MOLDAGEM ODONTOLÓGICA, CONJUNTO COMPLETO 1 POTE 1000G DE DENSO + 1 TUBO
120G DE FLUIDO + 1 TUBO 50G DE CATALISADOR. OBS: OS PRODUTOS NÃO PODEM SER DE
MARCA DIFERENTE P/ NÃO HAVER ALTERAÇÃO NA CONCENTRAÇÃO DO PRODUTO. CADA
UNIDADE CORRESPONDE A UM CONJUNTO COMPLETO - CLONAGE

97 PASTA
MOLDAGEM Bisnaga 120,00 G 30 R$ 68,8000 R$ 68,0000 R$

2.040,0000

Marca: DFL
Fabricante: DFL
Modelo / Versão: DFL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, MOLDAGEM, ODONTOLÓGICA, MATERIAL
BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, FLUIDO, POSSUI CARGA ESFEROIDAIS,
HIDROCOMPATÍVEL - BISNAGA 120G - CLONAGE

98 PASTA
MOLDAGEM Tubo 50,00 G 40 R$ 56,6300 R$ 35,7000 R$

1.428,0000

Marca: DFL
Fabricante: DFL
Modelo / Versão: DFL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, MOLDAGEM, ODONTOLÓGICA, MATERIAL
BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO CATALISADOR PARA MASSA DENSA E FLUIDA -
TUBO 50G - CLONAGE

Total do Fornecedor: R$
7.548,0000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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.

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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

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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS RODRIGUES GOULART, Usuário Externo, em
08/07/2020, às 13:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 14/08/2020, às
17:56, 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 1415921 e
o código CRC 6E37BD9D.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415921

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 72/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO: SAAN QD 01 CL - BLOCO A - SALA 101 -  BRASILIA - DF - CEP 71.220-00.

TELEFONE: (61) 3045-0307

EMAIL: na�vadsl@hotmail.com

REPRESENTANTE: ALEXANDRE NATIVIDADE BUENO, CPF: 376.758.181-72 e RG n.° 942.613 SSP/DF
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário

Valor
Global

9 ÁLCOOL
ETÍLICO Litro 450 R$ 19,6400 R$ 9,0000 R$

4.050,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


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

Total do Fornecedor: R$
4.050,0000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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



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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE NATIVIDADE BUENO, Usuário Externo, em
08/07/2020, às 16:59, 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 14/08/2020, às
17:56, 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 1415923 e
o código CRC 8E7E4C36.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415923

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 73/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

10.600.372/0001-02 - DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

ENDEREÇO: Rua Joaquim Firmino, 1445 - Jd. Eldorado - Foz do Iguaçu - PR. CEP: 85.853-020

TELEFONE: (45) 3029 2752

EMAIL: licita@dentalsul.com.br 

REPRESENTANTE: TEREZA CRISTINA BRANDT, CPF: 784.001.399-68 e RG n.° 3.594.975-2 SSP/PR.

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário

Valor
Global

31 CLOREXIDINA
DIGLUCONATO Frasco 100,00 ML 100 R$ 23,3600 R$

22,7100
R$
2.271,0000

Marca: Rioquímica

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Fabricante: INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
Modelo / Versão: Riohex Rioquímica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%,
APLICAÇÃO DEGERMANTE

49 INDICADOR BIOLÓGICO Unidade 30 R$ 532,5100 R$
126,3600

R$
3.790,8000

Marca: Maquira
Fabricante: MAQUIRA PLASTICOS LTDA
Modelo / Versão:  Maquira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO SEGUNDA GERAÇÃO,
APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS
STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESPOSTA EM 24 HORAS,
APLICAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

52 IODOFÓRMIO Frasco 10,00 ML 10 R$ 33,6300 R$
19,6300

R$
196,3000

Marca: K-Dent
Fabricante: QUIMIDROL-COM IND IMPORT LTDA
Modelo / Versão:  K-Dent
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODOFÓRMIO, COMPOSIÇÃO EM ÉTER ETÍLICO,
CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA

84 EMBALAGEM P/
ESTERILIZAÇÃO Rolo 100,00 M 140 R$ 139,4100 R$

96,2000
R$
13.468,0000

Marca: LBmed
Fabricante: LBMED - BELTEC
Modelo / Versão:  LBmed
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL
GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/
ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS
TERMOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 25 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO,

100 PASTA SOLDA
ODONTOLÓGICA Frasco 14,00 G 5 R$ 43,6100 R$

10,9300 R$ 54,6500

Marca: Morelli
Fabricante: DENTAL MORELLI LTDA
Modelo / Versão:  Morelli
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA SOLDA ODONTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO
PASTOSO, COMPOSIÇÃO BORO E FLÚOR, CORBRANCA, PRINCÍPIO ATIVO ÁCIDO,
APLICAÇÃO SOLDA PRATA

142 PASTA MOLDAGEM Unidade 10 R$ 220,6000 R$
220,4300

R$
2.204,3000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: Yller
Fabricante: YLLER BIOMATERIAIS SA
Modelo / Versão:  Yller
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE
CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO

Total do Fornecedor: R$
21.985,0500

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par�cipante deverá efe�var a contratação



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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por Tereza Cris�na Brandt, Usuário Externo, em 15/07/2020,
às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 14/08/2020, às
17:56, 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 1415926 e
o código CRC 73066913.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415926

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 74/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

10.708.841/0001-01 - FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP

ENDEREÇO: Rua Curi�ba, n.° 4721 - Vila Belmiro - Pirassununga - SP. CEP: 13.633-515.

TELEFONE: (19) 3561-9051

EMAIL: licitacao@fran�ns.com.br

REPRESENTANTE: FELIPE ANDRADE DE OLIVEIRA, CPF: 309.619.958-23 e RG n.° 43.956.063-9
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário

Valor
Global

53 ISOLANTE - USO
ODONTOLÓGICO Frasco 1,00 L 20 R$ 42,3500 R$

25,0000
R$
500,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: ISOTINS
Fabricante: FRANTINS
Modelo / Versão: LIQUIDO ISOLANTE FRASCO 1.000 ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ISOLANTE, ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA
ALGINATO DE SÓDIO, ÁGUA, APLICAÇÃO GESSOS, ACRÍLICOS Registro Anvisa Isento

109 RESINA ACRÍLICA USO
ODONTOLÓGICO Unidade 50 R$ 195,8800 R$

99,0000
R$
4.950,0000

Marca: FAST
Fabricante: FRANTINS
Modelo / Versão: kIT FAST INCOLOR RESINA + LIQUIDO AUTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, ACRÍLICA, AUTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA, COR INCOLOR, KIT CONTENDO FRASCO DE PÓ (450 G) +
FRASCO DE LÍQUIDO (500ML). Registro Anvisa II 80984220001

110 RESINA ACRÍLICA USO
ODONTOLÓGICO Unidade 50 R$ 195,8800 R$

99,0000
R$
4.950,0000

Marca: FAST
Fabricante: FRANTINS
Modelo / Versão: kIT FAST ROSA RESINA + LIQUIDO AUTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, ACRÍLICA, AUTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA, COR ROSA, KIT CONTENDO FRASCO DE PÓ (440G) +
FRASCO DE LÍQUIDO (500ML). Registro Anvisa II 80984220001

111 RESINA ACRÍLICA USO
ODONTOLÓGICO

Frasco 1.000,00
ML 40 R$ 125,9200 R$

60,9800
R$
2.439,2000

Marca: TERMODURAL
Fabricante: FRANTINS
Modelo / Versão: LIQUIDO TERMO INCOLOR FRASCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, ACRÍLICA, TERMOPOLIMERIZÁVEL,
ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ODONTOLÓGICO - FRASCO 1.000ML Registro Anvisa II
80984220002

112 RESINA ACRÍLICA USO
ODONTOLÓGICO Unidade 40 R$ 282,2900 R$

106,9800
R$
4.279,2000

Marca: TERMODURAL
Fabricante: FRANTINS
Modelo / Versão: KIT RMV RESINA + LIQUIDO TERMO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, ACRÍLICA, TERMOPOLIMERIZÁVEL, RMV,
APLICAÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA, COR ROSA, KIT CONTENDO FRASCO DE PÓ (1KG) +
FRASCO DE LÍQUIDO (1000ML). Registro Anvisa II 80984220002

113 RESINA ACRÍLICA USO
ODONTOLÓGICO Unidade 40 R$ 118,8800 R$

64,0000
R$
2.560,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: FAST
Fabricante: FRANTINS
Modelo / Versão: LIQUIDO AUTO INCOLOR FRASCO 1000 ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL,
ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO - FRASCO 1.000ML Registro Anvisa II 80984220001

Total do Fornecedor: R$
19.678,4000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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

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



Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE ANDRADE DE OLIVEIRA, Usuário Externo, em
14/08/2020, às 14:02, 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 14/08/2020, às
17:56, 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 1415927 e
o código CRC 59D6AFB4.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415927

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 75/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

11.099.425/0001-16 - ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA

ENDEREÇO: Avenida Inglaterra, n.° 89 - Quadra 131, Lote 12 - Jardim Europa - Goiânia - GO. CEP: 74.330-
200.

TELEFONE: (62) 3278-6005

EMAIL: alterna�vago@terra.com.br

REPRESENTANTE: STEVÃO COSTA CHAVES, CPF: 012.547.641-86 e RG n.° 4147860.
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário

Valor
Global

6 ÁCIDO PERIÓDICO Grama 50 R$ 3,6000 R$ 3,5000 R$
175,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: EXODO
Fabricante: EXODO
Modelo / Versão: AP09198RA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACIDO PERIODICO- ORTO PA (MENOR EMBALAGEM
DISPONÍVEL 50G, IMPOSSÍVEL FRACIONAR)

26 CORANTE Frasco 25,00 G 2 R$ 27,5000 R$ 19,1600 R$ 38,3200

Marca: EXODO
Fabricante: EXODO
Modelo / Versão: EA09228RA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EOSINA AMARELADA SAL DISSODICO Y (CI.45380) PA
ACS – 25 G

27 CORANTE Frasco 25,00 G 50 R$ 10,8000 R$ 9,2700 R$
463,5000

Marca: EXODO
Fabricante: EXODO
Modelo / Versão: F07399RA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLOXINA B PA (CI. 45410) PA (MENOR EMBALAGEM
DISPONÍVEL 50G, IMPOSSÍVEL FRACIONAR)

36 FITA HOSPITALAR Rolo 5,00 M 5 R$ 7,4600 R$ 7,4500 R$ 37,2500

Marca: MISSNER
Fabricante: MISSNER
Modelo / Versão: ESP5CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPARADRAPO 5CMX5M

54 LÂMINA
LABORATÓRIO Unidade 300 R$ 5,3900 R$ 5,2600 R$

1.578,0000

Marca: GLOBAL
Fabricante: GLOBAL
Modelo / Versão: 7105
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LÂMINA 26X76MM FOSCA LAPIDADA – 50
UNIODADES

65 LUVA BORRACHA Par 100 R$ 5,4400 R$ 4,8000 R$
480,0000

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo / Versão: 10.51.044.01--G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PROFISSIONAL AMARELA FORRADA G

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


66 LUVA BORRACHA Par 100 R$ 5,4400 R$ 4,7600 R$
476,0000

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo / Versão: 10.51.044.01--M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PROFISSIONAL AMARELA FORRADA M

67 LUVA BORRACHA Par 100 R$ 5,4400 R$ 4,7800 R$
478,0000

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo / Versão: 10.51.044.01--P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PROFISSIONAL AMARELA FORRADA P

159 CORRETOR
LIMPEZA Unidade 150 R$ 33,4400 R$ 22,7800 R$

3.417,0000

Marca: NEON
Fabricante: NEON
Modelo / Versão: 02533
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: XILENO P.A./ACS – 1.000 ML

Total do Fornecedor: R$
7.143,0700

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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.

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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

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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por YCARO RAYNER QUEIROZ DO CARMO, Usuário Externo,
em 09/07/2020, às 17:39, 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 14/08/2020, às
17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


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 1415928 e
o código CRC B0F1B4BD.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415928

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 76/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

12.762.841/0001-15 - TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI

ENDEREÇO: Rua 39 Norte, número 574 Santa Luzia, Goianésia - Goiás. CEP: 76.380-163

TELEFONE: (62) 3353-1576

EMAIL: terrafarhospitalar@gmail.com

REPRESENTANTE: ANDERSON LUÍS DA SILVA, CPF: 633.379.161-04.

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário

Valor
Global

80 NITRATO DE PRATA Grama 100 R$ 4,9600 R$ 3,8000 R$
380,0000

Marca: NEON

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Fabricante: NEON
Modelo / Versão: NEON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NITRATO, PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL
INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR
169,87 G/MOL, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-88-8 - ENTREGAR EM FRASCO DE 100G

81 ÓXIDO DE MERCÚRIO II Grama 50 R$ 4,7100 R$ 2,7800 R$
139,0000

Marca: NEON
Fabricante: NEON
Modelo / Versão: NEON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓXIDO, MERCÚRIO II, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS
VERMELHOS, INODOROS, PESO MOLECULAR 216,59G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HGO, GRAU
DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS
21908-53-2

85 EMBALAGEM P/
ESTERILIZAÇÃO Rolo 100,00 M 50 R$ 110,4900 R$

60,0000
R$
3.000,0000

Marca: HOSPFLEX
Fabricante: HOSPFLEX
Modelo / Versão: HOSPFLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, DIMENSÕES LARGURA
15CM X COMPRIMENTO 100M, APLICAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PINHOLES E
DE POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA 70G/M², COM INDICADORES QUÍMICOS PARA
VAPOR. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO COM NO MÍNIMO DUAS CAMADAS DE
POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 56G/CM², SEGUINDO NORMAS
INTERNACIONAIS (BSI, DIN, ASTM), NORMAS TÉCNICAS (ABNT NBR 14990-2:2010) E
PORTARIAS MINISTERIAIS

86 EMBALAGEM P/
ESTERILIZAÇÃO Rolo 100,00 M 40 R$ 74,5000 R$

31,0300
R$
1.241,2000

Marca: HOSPFLEX
Fabricante: HOSPFLEX
Modelo / Versão: HOSPFLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, DIMENSÕES LARGURA
8CM X COMPRIMENTO 100M, APLICAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PINHOLES E DE
POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA 70G/M², COM INDICADORES QUÍMICOS PARA
VAPOR. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO COM NO MÍNIMO DUAS CAMADAS DE
POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 56G/CM², SEGUINDO NORMAS
INTERNACIONAIS (BSI, DIN, ASTM), NORMAS TÉCNICAS (ABNT NBR 14990-2:2010) E
PORTARIAS MINISTERIAIS

87 EMBALAGEM P/
ESTERILIZAÇÃO Rolo 100,00 M 120 R$ 146,9800 R$

115,5000
R$
13.860,0000

Marca: HOSPFLEX

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Fabricante: HOSPFLEX
Modelo / Versão: HOSPFLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, DIMENSÕES LARGURA
30CM X COMPRIMENTO 100M, APLICAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PINHOLES E
DE POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA 70G/M², COM INDICADORES QUÍMICOS PARA
VAPOR. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO COM NO MÍNIMO DUAS CAMADAS DE
POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 56G/CM², SEGUINDO NORMAS
INTERNACIONAIS (BSI, DIN, ASTM), NORMAS TÉCNICAS (ABNT NBR 14990-2:2010) E
PORTARIAS MINISTERIAIS

88 EMBALAGEM P/
ESTERILIZAÇÃO Rolo 100,00 M 40 R$ 55,6500 R$

40,0000
R$
1.600,0000

Marca: HOSPFLEX
Fabricante: HOSPFLEX
Modelo / Versão: HOSPFLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, DIMENSÕES LARGURA
10CM X COMPRIMENTO 100M, APLICAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PINHOLES E
DE POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA 70G/M², COM INDICADORES QUÍMICOS PARA
VAPOR. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO COM NO MÍNIMO DUAS CAMADAS DE
POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 56G/CM², SEGUINDO NORMAS
INTERNACIONAIS (BSI, DIN, ASTM), NORMAS TÉCNICAS (ABNT NBR 14990-2:2010) E
PORTARIAS MINISTERIAIS

89 EMBALAGEM P/
ESTERILIZAÇÃO Rolo 100,00 M 120 R$ 130,5900 R$

77,2400
R$
9.268,8000

Marca: HOSPFLEX
Fabricante: HOSPFLEX
Modelo / Versão: HOSPFLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, DIMENSÕES LARGURA
20CM X COMPRIMENTO 100M, APLICAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PINHOLES E
DE POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA 70G/M², COM INDICADORES QUÍMICOS PARA
VAPOR. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO COM NO MÍNIMO DUAS CAMADAS DE
POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 56G/CM², SEGUINDO NORMAS
INTERNACIONAIS (BSI, DIN, ASTM), NORMAS TÉCNICAS (ABNT NBR 14990-2:2010) E
PORTARIAS MINISTERIAIS

Total do Fornecedor: R$
29.489,0000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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

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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).



Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por Anderson Luís da Silva, Usuário Externo, em 08/07/2020,
às 13:19, 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 14/08/2020, às
17:56, 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 1415931 e
o código CRC D534385B.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415931

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 77/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA

ENDEREÇO: AV. FAIEZ NAMETALAH TARRAF, N° 1365 - CIDADE JARDIM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP. CEP:
15081-140

TELEFONE: (17) 3364-1608

EMAIL: licitacao02@capromed.com.br

REPRESENTANTE: VERA ALICE GORLA PROTO, CPF: 041.808.058-55 e RG n.° 10.432.717.
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário

Valor
Global

144 CLORETO DE
SÓDIO Frasco 250,00 ML 1000 R$ 4,5300 R$ 4,5000 R$

4.500,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: FRESENIUS
Fabricante: FRESENIUS
Modelo / Versão: FRASCO 250 ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO, CLORETO DE SÓDIO A 0,9 %, SORO
SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA - FRASCO 250ML EM POLIETILENO
(BICO COM GOTAS E TAMPA). MARCA/ FABRICANTE: FRESENIUS REGISTRO: 1004100980218
VALIDADE: 24 MESES PRODUTO NACIONAL UNIDADE: FRASCO 250 ML CAIXA DE
EMBARQUE: C/ 48 UNIDADES VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.

145 CLORETO DE
SÓDIO Frasco 500,00 ML 1000 R$ 5,0400 R$ 5,0000 R$

5.000,0000

Marca: FRESENIUS
Fabricante: FRESENIUS
Modelo / Versão: FRASCO 500 ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO, CLORETO DE SÓDIO A 0,9 %, SORO
SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA - FRASCO 500ML EM POLIETILENO
(BICO COM GOTAS E TAMPA). MARCA/ FABRICANTE: FRESENIUS REGISTRO: 1004100980226
VALIDADE: 24 MESES PRODUTO NACIONAL UNIDADE: FRASCO 500 ML CAIXA DE
EMBARQUE: C/ 30 UNIDADES VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.

Total do Fornecedor: R$
9.500,0000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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

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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por Vera Alice Gorla Proto, Usuário Externo, em 10/07/2020,
às 07:44, 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 14/08/2020, às
17:56, 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 1415933 e
o código CRC D5A956E1.

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


 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415933



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 78/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI

ENDEREÇO: Av. Candido de Abreu, 776, sala 803 – Centro Cívico, Curi�ba – PR. CEP:80.410-170

TELEFONE: (41) 3040-3900

EMAIL: licitacao@storedobrasil.com.br

REPRESENTANTE: CAROLINA GONÇALVES PORTELLA, CPF: 009.662.529-50 e RG n.° 6.861.756-1.
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário

Valor
Global

50 INDICADOR
QUÍMICO Unidade 30 R$ 301,6300 R$ 49,9800 R$

1.499,4000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: CLEAN TEST
Fabricante: CLEAN UP
Modelo / Versão: INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INDICADOR, QUÍMICO (INTEGRADOR), USO INTERNO,
CLASSE 5, INTEGRADOR DE TINTA TÉRMICA, CONSISTE DE UMA TIRA, CONTENDO UM
CÍRCULO COM TINTA AMARELA IMPRESSA SOBRE PAPEL LAMINADO SENSÍVEL A
ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E OUTRO CÍRCULO NA COR AZUL - CAIXA 250 UNIDADES. OBS.:
DEVE CUMPRIR OS REQUISITOS DA ISO, PARÂMETROS 134 COM 3.5 MINUTOS OU
PARÂMETROS 121 COM 16,5 MINUTOS. CADA UNIDADE CORRESPONDE A UMA CAIXA COM
250 INDICADORES

Total do Fornecedor: R$
1.499,4000

 

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos rela�vos à cobrança do cumprimento pelo



fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por Carolina Gonçalves Portella, Usuário Externo, em
09/07/2020, às 10:05, 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 14/08/2020, às
17:56, 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 1415936 e
o código CRC 83395A0C.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415936

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 79/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI

ENDEREÇO: Rua Erê, n.º 34 - 3° andar - sala 303 - Edi�cio Maria - Prado - Belo Horizonte - MG. CEP:
30.411-052.

TELEFONE: (31) 2522-8202

EMAIL: licita@dentaluniverso.com.br

REPRESENTANTE: REGIANE BORGES SANTOS, CPF: 034.281.936-44.
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário

Valor
Global

12 ALICATE
ORTODÔNTICO Unidade 2 R$ 210,8100 R$

170,2600
R$
340,5200

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: FAVA
Fabricante: FAVA
Modelo / Versão: FAVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO, TIPO
CORTE FIO GROSSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DUPLA ARTICULAÇÃO

76 MANDRIL
ODONTOLÓGICO Unidade 20 R$ 4,1300 R$ 3,6000 R$

72,0000

Marca: IODONTOSUL
Fabricante: IODONTOSUL
Modelo / Versão: IODONTOSUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, MODELO COM PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA

79 MEPIVACAÍNA
CLORIDRATO Tubete 1,80 ML 2000 R$ 3,0500 R$ 1,8800 R$

3.760,0000

Marca: DLA PHARMACEUTICAL
Fabricante: DLA PHARMACEUTICAL
Modelo / Versão: MEPIVALEM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 3%,
FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL

95 PASTA MOLDAGEM Unidade 5 R$ 466,9200 R$
450,0000

R$
2.250,0000

Marca: DFL
Fabricante: DFL
Modelo / Versão: DFL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE
ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO
C/ DISPENSADOR

146 HEMOSTÁTICO
TÓPICO Frasco 10,00 ML 10 R$ 34,2400 R$ 13,8000 R$

138,0000

Marca: MAQUIRA
Fabricante: MAQUIRA
Modelo / Versão: HEMOLIQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO
DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Total do Fornecedor: R$
6.560,5200

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


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

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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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

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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por REGIANE BORGES DOS SANTOS, Usuário Externo, em
15/07/2020, às 12:01, 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 14/08/2020, às
17:56, 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 1415937 e
o código CRC 4C5C2801.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415937

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 80/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

29.700.587/0001-23 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

ENDEREÇO: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

TELEFONE: (43) 3152-8902

EMAIL: priori�a.saude@gmail.com

REPRESENTANTE: VINÍCIUS LOPES SALVI, CPF: 078.204.279-14 e RG n.° 108654511.
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário

Valor
Global

20 COLETOR MATERIAL
PÉRFURO-CORTANTE Unidade 500 R$ 4,4700 R$

2,6300
R$
1.315,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: DESCARBOX
Fabricante: DESCARBOX
Modelo / Versão: coletor, material pérfuro-cortante, material papel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: coletor, material pérfuro-cortante, material papelão, capacidade
total 3l, com alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade, uso descartável

40 FRASCO Unidade 1500 R$ 0,4700 R$
0,4100

R$
615,0000

Marca: CRALPLAST
Fabricante: CRALPLAST
Modelo / Versão: frasco, coletor, exame, material polip
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: frasco, coletor, exame, material polipropileno, uso descartável,
capacidade 80ml, aplicação coleta de tecido

42 GESSO - USO
ODONTOLÓGICO

Embalagem 1,00
KG 250 R$ 5,9100 R$

5,9000
R$
1.475,0000

Marca: ASFER
Fabricante: ASFER
Modelo / Versão: gesso, odontológico, tipo ii, cor branco, comum, c
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: gesso, odontológico, tipo ii, cor branco, comum, componente
básico gipsita, aspecto físico pó, aplicação confecção modelos / fixação articulador - pacote 1kg

43 GESSO - USO
ODONTOLÓGICO

Embalagem 1,00
KG 250 R$ 11,9700 R$

10,4600
R$
2.615,0000

Marca: ASFER
Fabricante: ASFER
Modelo / Versão: gesso, odontológico, tipo iii, cor amarelo, pedra,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: gesso, odontológico, tipo iii, cor amarelo, pedra, calcinação em
autoclave, expansão de 0,30% - pacote 1kg

Total do Fornecedor: R$
6.020,0000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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

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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no



FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA



ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS LOPES SALVI, Usuário Externo, em 08/07/2020,
às 16:42, 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 14/08/2020, às
17:56, 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 1415945 e
o código CRC F01FDCB9.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415945

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 81/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

29.928.032/0001-33 - GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA

ENDEREÇO: RUA MATEO MARTINS CEBANTOS, 35 - LETRA B - CIDADE PATRIARCA, São Paulo - SP, 03.548-
050

TELEFONE: (11) 2748-2806

EMAIL: licitacao@glasslab.com.br

REPRESENTANTE: PLINIO DE PAULA GOMES NETO, CPF: 448.809.648-40 e RG n.° 509775962 SSP/SP
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário

Valor
Global

1 ACETONA Quilograma 3 R$ 34,8800 R$ 20,0000 R$ 60,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: EXODO
Fabricante: EXODO
Modelo / Versão: A09737RA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO
TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08 G/MOL, GRAU DE
PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A.,
NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67- 64-1

2 ÁCIDO ACÉTICO Litro 3 R$ 36,8200 R$ 25,5000 R$ 76,5000

Marca: EXODO
Fabricante: EXODO
Modelo / Versão: AA09870RA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO
TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 60,05 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C2H4O2, GRAU DE
PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GLACIAL,REAGENTE
P.A.-ACS-ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-19-7

3 ÁCIDO CLORÍDRICO Litro 3 R$ 32,6000 R$ 19,5000 R$ 58,5000

Marca: EXODO
Fabricante: EXODO
Modelo / Versão: AC09783RA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO
LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA
QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA
CAS 7647-01-0

10 ÁLCOOL METÍLICO Litro 48 R$ 21,3100 R$ 13,0000 R$
624,0000

Marca: EXODO
Fabricante: EXODO
Modelo / Versão: AM09829RA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL METÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO
LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO,FÓRMULA QUÍMICA CH3OH, PESO
MOLECULAR 32,04 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA
ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-56-1

39 FORMALDEÍDO
(FORMOL) Litro 12 R$ 24,3600 R$ 11,3000 R$

135,6000

Marca: EXODO
Fabricante: EXODO
Modelo / Versão: F08554RA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO
INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICAH2CO, PESO MOLECULAR 30,03 G/MOL, GRAU DE
PUREZA CONCENTRAÇÃO ENTRE 37 E 40%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-00-0

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


90 PARAFINA Quilograma 40 R$ 32,2100 R$ 32,2000 R$
1.288,0000

Marca: EXODO
Fabricante: EXODO
Modelo / Versão: PH06788RA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARAFINA, ASPECTO FÍSICO HISTOLÓGICA
PURIFICADA, SÓLIDA, BRANCA, DENSIDADE 0,770 A 0,790 G/CM3, PONTO FUSÃO 56 A 58 °C,
APRESENTAÇÃO EM BASTÃO

105 POLÍMERO Litro 50 R$ 92,0000 R$ 71,0400 R$
3.552,0000

Marca: EXODO
Fabricante: EXODO
Modelo / Versão: T09799RA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLÍMERO, TIPO COPOLÍMERO DE ÓXIDO DE
ETILENO (POLIOXIETILENO 20 ), COMPOSIÇÃOPOLISSORBATO 80 (MONO-OLEATO DE
SORBITANO POE), FORMA FÍSICA LÍQUIDO OLEOSO, AMARELADO A ÂMBAR, FÓRMULA
QUÍMICA C64H124O26, MASSA MOLAR 1.310 G/MOL, TEOR DE PUREZA MÍNIMO DE 58% DE
ÁCIDO OLEICO, CARACTERISTICA ADICIONAL TESTADO EM CULTURA DE CÉLULAS,
NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 9005-65-6

Total do Fornecedor: R$
5.794,6000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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.

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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

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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por PLINIO DE PAULA GOMES NETO, Usuário Externo, em
13/07/2020, às 10:37, 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 14/08/2020, às
17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

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

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


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1415946 e
o código CRC B8F21ED9.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415946

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 82/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO CERRO AZUL Nº 42, RECREIO, LONDRINA - PR, CEP: 86.025-110.

TELEFONE: (43) 3376-6380

EMAIL: absolutasaude@licitacoes.londrina.br

REPRESENTANTE: LUCAS DE MORAIS LADEIRA, CPF: 007.009.779-88 e RG n.º 7.230.120-0.
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário Valor Global

11 ALGINATO Grama 90800 R$ 0,7200 R$
0,0900

R$
8.172,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: DENTSPLY
Fabricante: DENTSPLY
Modelo / Versão: DENTSPLY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALGINATO, TIPO I (PARA IMPRESSÃO),
APRESENTAÇÃO PÓ, PRESA RÁPIDA, BAIXA VISCOSIDADE, REPODUÇÃO DE DETALHES ATÉ
50 MICRAS, COM CLOREXIDINA, CROMÁTICO (MUDA DE COR DURANTE A PRESA)

16 CERA ODONTOLÓGICA Caixa 20,00 UN 50 R$ 22,6300 R$
11,2000 R$ 560,0000

Marca: BLUE
Fabricante: BLUE
Modelo / Versão: BLUE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CERA, ODONTOLÓGICA, TIPO 7, COR
VERMELHA/ROSA, PESO 220G - CADA UNIDADE CORRESPONDE A UMA CAIXA COM 18
LÂMINAS

17 CERA ODONTOLÓGICA Caixa 20,00 UN 50 R$ 20,2900 R$
11,2000 R$ 560,0000

Marca: BLUE
Fabricante: BLUE
Modelo / Versão: BLUE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CERA, ODONTOLÓGICA, TIPO UTILIDADE, COR
VERMELHA/BRANCA, PESO 220G - CADA UNIDADE CORRESPONDE A UMA CAIXA COM 5
LÂMINAS

41 GESSO - USO
ODONTOLÓGICO

Embalagem 1,00
KG 150 R$ 25,8200 R$

14,6900
R$
2.203,5000

Marca: ASFER
Fabricante: ASFER
Modelo / Versão: ASFER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GESSO, ODONTOLÓGICO, ESPECIAL TIPO IV, COR
ROSA, MICROGRANULADO, ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO, EXPANSÃO DE NO
MÁXIMO 0,10% - PACOTE 1KG

44 GODIVA - USO
ODONTOLÓGICO Unidade 50 R$ 38,8300 R$

25,1500
R$
1.257,5000

Marca: LYSANDA
Fabricante: LYSANDA
Modelo / Versão: LYSANDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GODIVA, USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO
BÁSICA CERAS, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, ELÁSTICA, ALTA PLASTICIDADE, BAIXA
FUSÃO (50ºC A 60ºC), APRESENTAÇÃO BASTÃO - CADA UNIDADE CORRESPONDE A UMA
CAIXA COM 15 BASTÕES

45 GODIVA - USO

Ó

Unidade 50 R$ 51,4700 R$ R$

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


ODONTOLÓGICO 51,0000 2.550,0000

Marca: LYSANDA
Fabricante: LYSANDA
Modelo / Versão: LYSANDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GODIVA, USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO
BÁSICA CERAS, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, ELÁSTICA, ALTA PLASTICIDADE, GRAU DE
PLASTIFICAÇÃO MÉDIO, MASSA DE GRANA FINÍSSIMA PRODUZINDO MOLDAGEM FIEL E
DETALHADA, BAIXA FUSÃO (55°C A 65°C), APRESENTAÇÃO PLACA - CADA UNIDADE
CORRESPONDE A UMA CAIXA DE 190G COM 04 PLACAS DUPLAS NA COR MARROM

48 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Frasco 10,00 G 20 R$ 6,6300 R$
4,1100 R$ 82,2000

Marca: MAQUIRA
Fabricante: MAQUIRA
Modelo / Versão: MAQUIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIDRÓXIDO, CÁLCIO, 100% PURO, ASPECTO FÍSICO
PÓ , REAGENTE P.A.- FRASCO 10G

58 LIDOCAÍNA CLORIDRATO Tubete 1,80 ML 10000 R$ 1,8200 R$
1,5900

R$
15.900,0000

Marca: DLA
Fabricante: DLA
Modelo / Versão: DLA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIDOCAÍNA, ANESTÉSICO INJETÁVEL, COM
EPINEFRINA, DOSAGEM LIDOCAÍNA 3% + EPINEFRINA 1:50.000, APRESENTAÇÃO
INJETÁVEL, COM VASO-CONSTRITOR - ENTREGAR EM CAIXAS CONTENDO 50 TUBETES de
1,8ML

62 TIRA ABRASIVA - USO
ODONTOLÓGICO

Embalagem
150,00 UN 50 R$ 27,9400 R$

6,1250 R$ 306,2500

Marca: IMPLA
Fabricante: IMPLA
Modelo / Versão: IMPLA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXA, MATERIAL PAPEL, COSTADO EM POLIÉSTER
COM COBERTURA DE MICROPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, REGISTRO NA ANVISA
10291220042, APLICAÇÃO ACABAMENTO DENTAL - CAIXA 150 UNIDADES

63 TIRA ABRASIVA - USO
ODONTOLÓGICO Unidade 50 R$ 16,6400 R$

4,9600 R$ 248,0000

Marca: IMPLA
Fabricante: IMPLA
Modelo / Versão: IMPLA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXA, METAL, ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO,

Á

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


COMPRIMENTO 6MM, APLICAÇÃO ACABAMENTO DE AMÁLGAMAS, TRATAMENTO
SUPERFICIAL ÓXIDO ALUMÍNIO - EMBALAGEM 12 UNIDADES

64 LUBRIFICANTE
ODONTOLÓGICO Frasco 200,00 ML 10 R$ 26,0500 R$

16,4500 R$ 164,5000

Marca: IMPLA
Fabricante: IMPLA
Modelo / Versão: IMPLA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUBRIFICANTE, ODONTOLÓGICO, ÓLEO MINERAL,
SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO CANETA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SEM CFC;
FRASCO 200ML

82 PAPEL DE FILTRO Unidade 10 R$ 287,3100 R$
118,4400

R$
1.184,4000

Marca: ANGELUS
Fabricante: ANGELUS
Modelo / Versão: ANGELUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, ARTICULAÇÃO, ACCUFILM, 280, STRIP (3-½ L
X 7/8 W), FINO, ALTA PRECISÃO - CADA UNIDADE CORRESPONDE A UM ROLO COM 280
TIRAS

91 PARAMONOCLOROFENOL Frasco 20,00 ML 10 R$ 12,4600 R$
4,9300 R$ 49,3000

Marca: MAQUIRA
Fabricante: MAQUIRA
Modelo / Versão: MAQUIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO CÂNFORA,
ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO - FRASCO 20ML

92 PASTA ABRASIVA Bisnaga 4,00 G 20 R$ 23,7600 R$
23,0000 R$ 460,0000

Marca: FGM
Fabricante: FGM
Modelo / Versão: FGM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, ABRASIVA, TAMANHO GRÃO 10 A 20 MICRON,
APLICAÇÃO POLIMENTO RESINA COMPOSTA, ACABAMENTO ESPELHADO,
CONCENTRAÇÃO 100 MÉDIA - BISNAGA 4G

94 PASTA MOLDAGEM Unidade 5 R$ 506,7200 R$
399,9600

R$
1.999,8000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M

Á É

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO POLIÉTER,
BASE + CATALISADOR, CONJUNTO COMPLETO BASE DE MÉDIA VISCOSIDADE 120ML +
CATALISADOR 15ML, PERMITE VAZAMENTO DO MODELO EM ATÉ 15 DIAS E OBTENÇÃO DE
MAIS DE UM MODELO DE GESSO, MOLDAGENS TIPO ´TRIPLE WAY´. CADA UNIDADE
CORRESPONDE A UM CONJUNTO COMPLETO

99 PASTA PROFILÁTICA Bisnaga 90,00 G 100 R$ 14,0900 R$
3,7800 R$ 378,0000

Marca: ALLPLAN
Fabricante: ALLPLAN
Modelo / Versão: ALLPLAN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA
POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, COM FLUOR - BISNAGA 90G

102 PINÇA ODONTOLÓGICA Unidade 10 R$ 24,1400 R$
8,3400 R$ 83,4000

Marca: IMPLA
Fabricante: IMPLA
Modelo / Versão: IMPLA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA, ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 17CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO
PARA ALGODÃO, AUTOCLAVÁVEL

107 POTE ODONTOLÓGICO Unidade 10 R$ 6,7000 R$
2,5500 R$ 25,5000

Marca: IMPLA
Fabricante: IMPLA
Modelo / Versão: IMPLA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTE, ODONTOLÓGICO, DAPPEN, MATERIAL VIDRO,
FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COM 2 CAVIDADES, TAMANHO 3
X 3 CM

108 REMOVEDOR USO
ODONTOLÓGICO Frasco 10,00 ML 30 R$ 12,1900 R$

6,2300 R$ 186,9000

Marca: MAQUIRA
Fabricante: MAQUIRA
Modelo / Versão: MAQUIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REMOVEDOR, ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO
EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO - FRASCO 10ML

115 RESINA ACRÍLICA USO
ODONTOLÓGICO Unidade 20 R$ 259,6800 R$

23,9900 R$ 479,8000

Marca: BLUE

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
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Fabricante: BLUE
Modelo / Versão: BLUE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, ACRÍLICA, USO ODONTOLÓGICO, ATIVADA
QUIMICAMENTE, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, COR VERMELHA PARA PADRÕES DE
INCRUSTÃO, CONJUNTO COMPLETO 28G DE PÓ + 30ML DE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO
COPOLÍMERO ACRÍLICO TERMOPOLIMERIZÁVEL COM ALTO TEOR DE LIGAÇÕES
CRUZADAS, GRANULAÇÃO FINARESINA, ACRÍLICA, USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO
PÓ, CORES TÍPICAS E ATÍPICAS, USO CARACTERIZAÇÃO DE BASE DE DENTADURA,
COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIÇÃO PERÓXIDO DE
BENZOÍLA, PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS, INDICADO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE
CARACTERIZAÇÃO DE GENGIVAS ARTIFICIAIS, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO -
FRASCO 80G

117 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 200 R$ 74,8600 R$
54,9800

R$
10.996,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR A-1 -
PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS- GMA, UDMA,
TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORES TRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

118 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 200 R$ 74,8600 R$
54,9900

R$
10.998,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR A-2 -
PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS- GMA, UDMA,
TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE ARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORES TRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

119 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 200 R$ 74,8600 R$
54,9900

R$
10.998,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
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Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR A-3 -
PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS- GMA, UDMA,
TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORES TRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

120 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 100 R$ 74,8600 R$
54,9900

R$
5.499,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR A-3,5,
PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS- GMA, UDMA,
TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORES TRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

121 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 100 R$ 74,8600 R$
54,9900

R$
5.499,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR A-4,
PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS-GMA, UDMA,
TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORES TRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

122 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 50 R$ 172,4700 R$
54,9800

R$
2.749,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M

Á
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR AT,
PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS-GMA, UDMA,
TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORESTRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

123 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 100 R$ 172,4700 R$
54,9900

R$
5.499,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR B-1,
PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS-GMA, UDMA,
TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORES TRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

124 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 100 R$ 172,4700 R$
54,9900

R$
5.499,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR B-2,
PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS-GMA, UDMA,
TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORES TRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

125 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 50 R$ 172,4700 R$
54,9800

R$
2.749,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
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TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR B-3,
PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS-GMA, UDMA,
TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORES TRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

126 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 50 R$ 172,4700 R$
54,9800

R$
2.749,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR B-5,
PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS-GMA, UDMA,
TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORES TRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

127 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 50 R$ 172,4700 R$
54,9900

R$
2.749,5000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR C-1,
PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS-GMA, UDMA,
TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORES TRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

128 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 50 R$ 172,4700 R$
54,9900

R$
2.749,5000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR C-2,
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PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS-GMA, UDMA,
TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORES TRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

129 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 50 R$ 172,4700 R$
55,3800

R$
2.769,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR C-4,
PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS-GMA, UDMA,
TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORES TRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

130 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 50 R$ 172,4700 R$
54,9800

R$
2.749,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR WD,
PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS-GMA, UDMA,
TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORES TRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

131 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 20 R$ 172,4700 R$
54,9800

R$
1.099,6000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,
TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, COR XWB,
PARTÍCULAS TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS, CONTÉM BIS- GMA, UDMA,

Í Ô Í

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


TEGDMA, E BIS-EMA(6), CLUSTERS DE PARTÍCULAS AGREGADAS DE ZIRCÔNICA/SÍLICA
(COMBINAÇÃO PARTÍCULAS DE SÍLICA 20NM E ZIRCÔNIA 3 COM 4-11 NM), CORES DE
DENTINA, ESMALTE E CORPO (BODY) (DEB) TAMANHO MÉDIO DE 4 PARTÍCULAS DO
AGLOMERADO COM 0,6-10 MICRONS, CORES TRANSLÚCIDAS (T) TAMANHO MÉDIO DE
PARTÍCULAS DO AGLOMERADO 0,6-20 MICRONS, CARGA DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS
REPRESENTA CERCA DE 72,5% POR PESO (55,5% EM VOLUME) PARA CORES TRANSLÚCIDAS
E 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME) PARA TODAS AS OUTRAS CORES Z350 - SERINGA 4G

134 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 100 R$ 74,8600 R$
51,9900

R$
5.199,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, COMPOSTA, MICROHÍBRIDA, COR A-3,
UTILIZAÇÃO RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, COMPOSIÇÃO BISFENOL A POLIETILENO
GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO (BIS-EMA) 5-10%, DIURETANO DIMETACRILATO 5-10%,
BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA) 1-10%, DIMETACRILATO DE
TRIETILENO GLICOL (TEG-DMA)<5%, ÁGUA <2%, CERÂMICA TRATADA COM SILANO (75
85%) - SERINGA 4G

141 SELANTE Unidade 50 R$ 71,1400 R$
11,8200 R$ 591,0000

Marca: ANGELUS
Fabricante: ANGELUS
Modelo / Versão: ANGELUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELANTE, APLICAÇÃO FÓSSULAS E FISSURAS,
FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM CARGA RESINOSA, LIBERA FLÚOR, POSSUI 50% EM PESO DE
CARGAS INORGÂNICAS, COR MATIZADO - EMBALAGEM 2G

148 SUGADOR Unidade 40 R$ 6,0300 R$
6,0000 R$ 240,0000

Marca: AG
Fabricante: AG
Modelo / Versão: AG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, COM
ARAME, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - PACOTE 40 UNIDADES

157 VERNIZ DENTÁRIO Frasco 15,00 ML 10 R$ 13,0700 R$
13,0000 R$ 130,0000

Marca: SSWHITE
Fabricante: SSWHITE
Modelo / Versão: SSWHITE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VERNIZ, CAVITÁRIO - FRASCO 15ML

158 VERNIZ DENTÁRIO Conjunto 10 R$ 40,0700 R$ R$ 271,2000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


27,1200

Marca: FGM
Fabricante: FGM
Modelo / Versão: FGM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VERNIZ dentário, composição: fluoreto de sódio (FLÚOR),
KIT COM 1 FRASCO 10ML DE FLÚOR + 1 FRASCO 10 ML SOLVENTE PARA FLÚOR;

Total do Fornecedor: R$
118.633,8500

 

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos rela�vos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em



relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DE MORAIS LADEIRA, Usuário Externo, em
08/07/2020, às 14:02, 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 14/08/2020, às
17:56, 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 1415948 e
o código CRC D0B5D76A.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415948

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 83/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

30.985.388/0001-98 - CENTRO AUDITIVO AUDIO NEX EIRELI

ENDEREÇO: Avenida Senador José Lourenço Dias, n.º 837 - Casa 1 - Setor Central - Anápolis - GO. CEP:
75.020-010.

TELEFONE: (62) 3976-1418

EMAIL: contato.audionex@hotmail.com

REPRESENTANTE: WALERIA CANDIDA DA SILVA ASSIS, CPF: 828.035.871-49 e RG n.° 25.490.194-5.
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário Valor Global

21 COMPRESSA
GAZE Pacote 10,00 UN 50000 R$ 2,3200 R$ 0,5000 R$

25.000,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: EUROPA
Fabricante: POLARFIX
Modelo / Versão: POLARFIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100%
ALGODÃO 11 FIOS/CM², COR BRANCA, ALVEJADA E ISENTA DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS
GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES, CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS, 8 CAMADAS,
LARGURA 7,5 CM X COMPRIMENTO 7,5 CM 5 DOBRAS FEITAS PARA DENTRO EVITANDO O
DESPRENDIMENTO DE FIOS, ESTERILIZADA EM ETO, DESCARTAVEL – PACOTE COM 10
UNIDADES. REG. ANVISA 8003400067

Total do Fornecedor: R$
25.000,0000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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



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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por WALÉRIA CANDIDA DA SILVA ASSIS, Usuário Externo, em
10/07/2020, às 12:55, 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 14/08/2020, às
17:56, 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 1415951 e
o código CRC 9AC6F160.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415951

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 84/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI

ENDEREÇO: R EDUARDO BENJAMIN HOSKEN, 141  - CONCEICAO - LONDRINA - PR. CEP : 86.020-440

TELEFONE: (43) 3337-1830

EMAIL: comercial@modelolicit.com.br

REPRESENTANTE: EDUARDO HENRIQUE FARIAS, CPF: 032.502.999-79 e RG n.° 7.670.231-4.
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário Valor Global

68 LUVA
CIRÚRGICA Par 2500 R$ 2,2200 R$ 1,8400 R$

4.600,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: MAXITEX
Fabricante: MAXITEX
Modelo / Versão: MAXITEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL,
TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO
USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/
ABERTURA ASSÉPTICA

69 LUVA
CIRÚRGICA Par 3000 R$ 2,2200 R$ 1,8400 R$

5.520,0000

Marca: MAXITEX
Fabricante: MAXITEX
Modelo / Versão: MAXITEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL,
TAMANHO 7,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO
USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/
ABERTURA ASSÉPTICA

70 LUVA
CIRÚRGICA Par 2500 R$ 2,2200 R$ 1,8400 R$

4.600,0000

Marca: MAXITEX
Fabricante: MAXITEX
Modelo / Versão: MAXITEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL,
TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO
USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/
ABERTURA ASSÉPTICA

Total do Fornecedor: R$
14.720,0000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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

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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.



Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.



Documento assinado eletronicamente por EDUARDO HENRIQUE FARIAS, Usuário Externo, em
08/07/2020, às 12:13, 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 14/08/2020, às
17:56, 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 1415952 e
o código CRC 9DFBA5F2.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415952

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 85/2020

Processo nº 23070.028037/2019-92

  

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 de materiais para uso
odontológico: acetona, álcool, béquer, corantes, cera, gesso, godiva, indicadores, anestésicos, luvas,
papel grau cirúrgico, pastas, outros, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
107/2019, 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:

88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA

ENDEREÇO: Avenida XV de Novembro, Nº229 – sala 11, Charqueadas-RS. CEP: 96.745-000.

TELEFONE: (51) 3085-2903

EMAIL: licitacao@ortoprimaz.com.br

REPRESENTANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES GOULART, CPF: 416.570.390-72 e RG n.° 014664193-1.
 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário

Valor
Global

93 PASTA MOLDAGEM Bisnaga 120,00 G 60 R$ 49,7900 R$
28,6000

R$
1.716,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: LYSANDA
Fabricante: LYSANDA
Modelo / Versão: LYSANDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE
ZINCO E EUGENOL, COMPOSIÇÃO 18% DE EUGENOL, ÓXIDO DE ZINCO, RESINA MINERAL,
ÓLEO VEGETAL E CORANTE - CADA UNIDADE CORRESPONDE A UM CONJUNTO COMPLETO
DE 2 BISNAGAS CONTENDO CATALIZADOR 60G + PASTA BASE 60G - PASTA LYSANDA

116 RESINA ACRÍLICA USO
ODONTOLÓGICO Unidade 20 R$ 229,2900 R$

123,0000
R$
2.460,0000

Marca: DENCRIL
Fabricante: DENCRIL
Modelo / Versão: DENCRIL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA, ACRÍLICA, USO ODONTOLÓGICO,
AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR INCOLOR, ROSA, REEMBASADOR PROVISÓRIO SOFT, MACIO
PARA PRÓTESE, COMPOSIÇÃO POLÍMERO (METACRILATO DE ETILA), FTALATO DE
DIOCTILA, COM LUBRIFICANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA, COPO DOSADOR, APRESENTAÇÃO
CONJUNTO COMPLETO (1 FRASCO DE 40G DE PÓ, 1 FRASCO DE 40ML DE LÍQUIDO, 1 GLAZE
PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM 8ML, 1 MEDIDOR DE LÍQUIDO, 1 MEDIDOR DE PÓ) - SOFT
CONFORT

132 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 100 R$ 74,8600 R$
26,0000

R$
2.600,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "RESINA, COMPOSTA, MICROHÍBRIDA, COR A-1,
UTILIZAÇÃO RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, COMPOSIÇÃO BISFENOL A POLIETILENO
GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO (BIS-EMA) 5-10%, DIURETANO DIMETACRILATO 5-10%,
BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA) 1-10%, DIMETACRILATO DE
TRIETILENO GLICOL (TEG-DMA) <5%, ÁGUA <2%, CERÂMICA TRATADA COM SILANO (75
85%) - SERINGA 4G"

133 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 100 R$ 74,8600 R$
26,0000

R$
2.600,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "RESINA, COMPOSTA, MICROHÍBRIDA, COR A-2,
UTILIZAÇÃO RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, COMPOSIÇÃO BISFENOL A POLIETILENO
GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO (BIS-EMA) 5-10%, DIURETANO DIMETACRILATO 5-10%,
BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA) 1-10%, DIMETACRILATO DE
TRIETILENO GLICOL (TEG-DMA) <5%, ÁGUA <2%, CERÂMICA TRATADA COM SILANO (75
85%) - SERINGA 4G"

135 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 100 R$ 74,8600 R$
29,0000

R$
2.900,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "RESINA, COMPOSTA, MICROHÍBRIDA, COR A-4,
UTILIZAÇÃO RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, COMPOSIÇÃO BISFENOL A POLIETILENO
GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO (BIS-EMA) 5-10%, DIURETANO DIMETACRILATO 5-10%,
BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA) 1-10%, DIMETACRILATO DE
TRIETILENO GLICOL (TEG-DMA) <5%, ÁGUA <2%, CERÂMICA TRATADA COM SILANO (75
85%) - SERINGA 4G"

136 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 100 R$ 74,8600 R$
33,0000

R$
3.300,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "RESINA, COMPOSTA, MICROHÍBRIDA, COR B 0,5,
UTILIZAÇÃO RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, COMPOSIÇÃO BISFENOL A POLIETILENO
GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO (BIS-EMA) 5-10%, DIURETANO DIMETACRILATO 5-10%,
BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA) 1-10%, DIMETACRILATO DE
TRIETILENO GLICOL (TEG-DMA) <5%, ÁGUA <2%, CERÂMICA TRATADA COM SILANO (75
85%) - SERINGA 4G"

137 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 100 R$ 74,8600 R$
26,0000

R$
2.600,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "RESINA, COMPOSTA, MICROHÍBRIDA, COR B 2.0,
UTILIZAÇÃO RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, COMPOSIÇÃO BISFENOL A POLIETILENO
GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO (BIS-EMA) 5-10%, DIURETANO DIMETACRILATO 5-10%,
BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA) 1-10%, DIMETACRILATO DE
TRIETILENO GLICOL (TEG-DMA) <5%, ÁGUA <2%, CERÂMICA TRATADA COM SILANO (75
85%) - SERINGA 4G"

138 RESINA COMPOSTA Seringa 4,00 G 100 R$ 74,8600 R$
26,0000

R$
2.600,0000

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "RESINA, COMPOSTA, MICROHÍBRIDA, COR B-1,
UTILIZAÇÃO RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, COMPOSIÇÃO BISFENOL A POLIETILENO
GLICOL DIÉTERIMETACRILATO (BIS-EMA) 5-10%, DIURETANO DIMETACRILATO 5-10%,
BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA) 1-10%, DIMETACRILATO DE
TRIETILENO GLICOL (TEG-DMA) <5%, ÁGUA <2%, CERÂMICA TRATADA COM SILANO (75
85%) - SERI NGA 4G"

Total do Fornecedor: R$
20.776,0000

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=843242&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1072019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

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.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas
enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

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

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

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para
efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

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.
 

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) Gersinei Carlos de Freitas, Matrícula SIAPE nº 0298954, lotado(a) no
FO/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

Fica designado o(a) servidor(a) Danielly Castro Bezerra, Matrícula SIAPE nº 3012684, lotado(a) no
FO/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 107/2019.

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.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes no SEI
- SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES, ao passo que será encaminhada uma via digital aos demais
órgãos par�cipantes (se houver).

Os fornecedores no momento em que assinarem a ata de registro de preços no SEI/UFG - SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES DA UFG, poderão se desejarem gerar uma via em PDF da ata assinada
para inclusão no arquivo de sua empresa.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS RODRIGUES GOULART, Usuário Externo, em
16/07/2020, às 12:53, 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 14/08/2020, às
17:56, 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 1415954 e
o código CRC F1142109.

 

Referência: Processo nº 23070.028037/2019-92 SEI nº 1415954

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

