UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 105/2020
Processo nº 23070.008253/2019-11
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins tuição federal de ensino superior e pesquisa,
cons tuída como autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada
pela Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato
representada pela sua Vice-Reitora, Profª. Sandramara Ma as Chaves, brasileira, casada, portadora da
Carteira de Iden dade n.º 745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado
nesta capital, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a
classiﬁcação por ela alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em
conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de
expediente, tais como, papéis, canetas, borrachas, grampeadores, apagador, es letes, clipes, giz,
marcadores, ntas, outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
028/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
03.696.188/0001-42 - DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA
ENDEREÇO: Avenida Benjamin Constant, n.°242 - São João - Porto Alegre - RS. CEP: 90.550-000
TELEFONE: (51) 3343-8413
EMAIL: darosltda@gmail.com; darosltd@bol.com.br
REPRESENTANTE: GERALDO DAROS, CPF: 281.216.430-15 e RG n.° 5016357393 SSP/RS.

Item Descrição

2

APAGADOR QUADRO
BRANCO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Unidade

400

R$ 8,7600

R$ 4,1000

R$
1.640,0000

Marca: CARBRINK
Fabricante: CARBRINK
Modelo / Versão: PLÁSTICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apagador, quadro branco, material plástico, base com feltro,
comprimento 15 x largura 6 x altura 5cm, com refil substituível.

26

CARTOLINA

Pacote 100,00 FL

400

R$ 66,8100

R$ 0,9400

R$
376,0000

Marca: PAGINA BRASIL
Fabricante: PAGINA BRASIL
Modelo / Versão: CORES VARIADAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartolina, material celulose vegental. Gramatura 150g,
dimensções comprimento 660 x largura 500mm, cor variada, pacote com 100 folhas.

137

PORTAUnidade
LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE

600

R$ 6,6600

R$ 3,1800

R$
1.908,0000

Marca: MASTERPRINT
Fabricante: MASTERPRINT
Modelo / Versão: ACRÍLICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta clips, material acrílico, cor transparente, com tampa e
ímã na borda.

Total do Fornecedor:

R$
3.924,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou
en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos
e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data de publicação no Diário
Oﬁcial da União - DOU, não podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Webber Tavares de Carvalho, Matrícula SIAPE nº 2067948,
lotado(a) no DMP/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a)
no DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de ﬁscalizar o cumprimento das exigências (especiﬁcações técnicas, quan dade, período
de garan a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.
8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências

porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
8.4. A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.
8.5. Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
9.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus ça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.
10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e Edital de PE nº 028/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.
10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
10.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Documento assinado eletronicamente por GERALDO DAROS, Usuário Externo, em 16/07/2020, às
12:11, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 28/07/2020, às
18:06, 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 1428156 e
o código CRC B4AC789A.

Referência: Processo nº 23070.008253/2019-11

SEI nº 1428156

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 106/2020
Processo nº 23070.008253/2019-11
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins tuição federal de ensino superior e pesquisa, cons tuída como
autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834
- C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela sua ViceReitora, Profª. Sandramara Ma as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira de Iden dade n.º
745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela
alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23
de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de
expediente, tais como, papéis, canetas, borrachas, grampeadores, apagador, es letes, clipes, giz,
marcadores, ntas, outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
028/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
08.772.301/0001-45 - WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI
ENDEREÇO: Rua – Antonio José da Silva Nº. 9, Jd. Sinobe Francisco Morato – SP. CEP: 07.908-120.
TELEFONE: (11) 4609-2715
EMAIL: comercial@wzuniao.com.br
REPRESENTANTE: WESLEY L. DE BARROS, CPF: 302.976.898-86 e RG n.° 41.856.757-8.

Item Descrição

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor Global

133 PILHA

Unidade

300

R$ 2,4900

R$ 1,8700

R$ 561,0000

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN
Modelo / Versão: PILHA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PILHA, ALCALINA, TAMANHO PEQUENA, MODELO
A23, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 12V
Total do Fornecedor:

R$ 561,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou
en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos
e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.

5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data de publicação no Diário
Oﬁcial da União - DOU, não podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no

Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Webber Tavares de Carvalho, Matrícula SIAPE nº 2067948,
lotado(a) no DMP/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a)
no DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de ﬁscalizar o cumprimento das exigências (especiﬁcações técnicas, quan dade, período
de garan a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.
8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências
porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
8.4. A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.
8.5. Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
9.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus ça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.
10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e Edital de PE nº 028/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.
10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
10.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Documento assinado eletronicamente por Wesley Laurenço de Barros, Usuário Externo, em
13/07/2020, às 09:10, 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 28/07/2020, às
18:06, 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 1428482 e
o código CRC 59BEE7F1.

Referência: Processo nº 23070.008253/2019-11

SEI nº 1428482

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 107/2020
Processo nº 23070.008253/2019-11
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins tuição federal de ensino superior e pesquisa, cons tuída como
autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834
- C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela sua ViceReitora, Profª. Sandramara Ma as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira de Iden dade n.º
745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela
alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23
de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de
expediente, tais como, papéis, canetas, borrachas, grampeadores, apagador, es letes, clipes, giz,
marcadores, ntas, outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
028/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
09.254.386/0001-32 - DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
ENDEREÇO: Rua C-131, n.° 877, Quadra 258, Lote 01 - Sala 01 - Jardim América - Goiânia - GO. CEP:
74.255-240.
TELEFONE: (62) 3292-2090
EMAIL: digitalpapelaria@hotmail.com
REPRESENTANTE: TERSON LEOPOLDINO ALVES, CPF: 994.493.071-72 e RG n.º 4303502 DGPC/GO.

Item Descrição

3

APAGADOR QUADRO
NEGRO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de Valor
Valor Global
Valor (*)
Unitário

Unidade

400

R$ 4,3400

R$
0,9500

R$ 380,0000

Marca: stalo
Fabricante: stalo
Modelo / Versão: stalo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APAGADOR, QUADRO NEGRO, MADEIRA NATURAL
MACIÇA, REVESTIDO EM FELTRO MACIO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE - 15CM X 5CM

4

APONTADOR LÁPIS

Unidade

1000

R$ 1,5300

R$
0,5800

R$ 580,0000

Marca: leo e leo
Fabricante: leo e leo
Modelo / Versão: leo e leo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APONTADOR, LÁPIS, FORMATO RETANGULAR, COM
DEPÓSITO, CORES VARIADAS, LÂMINAS DE AÇO CARBONO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS,
DEPÓSITO 57 X 23 X 15 MM (C X A X L), APONTADOR 28 X 25 X 1 5 MM (C X A X L)

5

BARBANTE

Rolo 250,00 G

300

R$ 6,0100

R$
3,6000

R$
1.080,0000

Marca: jk
Fabricante: jk
Modelo / Versão: jk
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARBANTE, MATERIAL ALGODÃO, ACABAMENTO
SUPERFICIAL CRU, ARMAZENAMENTO EM ROLO COM TUBETE SUPER-RESISTENTE - ROLO
COM 250 GRAMAS

7

BLOCO RECADO

Caixa 48,00 UN

100

R$ 153,0400

R$
R$
98,5000 9.850,0000

Marca: jocar
Fabricante: jocar
Modelo / Versão: jocar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO, RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA,
AUTOADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, LARGURA 76 X COMPRIMENTO 102 MM - 100 FOLHAS;
CAIXA COM 48 BLOCOS;

8

BLOCO RECADO

Pacote 4,00 BL

50

R$ 14,3600

R$
3,3800

R$ 169,0000

Marca: jocar
Fabricante: jocar
Modelo / Versão: jocar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO, RECADO, MATERIAL PAPEL, COR VARIADA,
AUTO-ADESIVO, POST IT, DIMENSÕES LARGURA 38 X COMPRIMENTO 50 MM - 4 BLOCOS
COM 100 FOLHAS CADA
9

BORRACHA APAGADORA Unidade
ESCRITA

3000

R$ 1,2400

R$
0,5400

R$
1.620,0000

Marca: leo e leo
Fabricante: leo e leo
Modelo / Versão: leo e leo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BORRACHA, APAGADOR ESCRITA, ATÓXICA,
RETANGULAR, COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA DE PVC, MATERIAL BORRACHA
SINTÉTICA MACIA, RESISTENTE A DOBRAS E NÃO QUEBRA COM FACILIDADE, TAMANHO
APROXIMADO COMPRIMENTO 40 X LARGURA 20 X ALTURA 10MM

10

CADERNO

Unidade

800

R$ 10,8400

R$
2,9000

R$
2.320,0000

Marca: tilibra
Fabricante: tilibra
Modelo / Versão: tilibra
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADERNO, BROCHURA, CAPA DURA, COSTURADO, 96
FOLHAS PAUTADAS, TAMANHO PEQUENO, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 140 X
ALTURA 200 MM

11

CADERNO

Unidade

500

R$ 9,5200

R$
4,3000

R$
2.150,0000

Marca: tilibra
Fabricante: tilibra
Modelo / Versão: tilibra
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADERNO, CAPA DURA, GRANDE, 96 FLS, TAMANHO,
200 MM X 275 MM (OFÍCIO), FOLHAS BRANCAS PAUTADAS COM MARGENS, CAPA LISA NAS
CORES AZUL, VERDE, VERMELHA OU AMARELA

12

CAIXA PLÁSTICA

Unidade

3000

R$ 3,2300

R$
2,7000

R$
8.100,0000

Marca: alaplast
Fabricante: alaplast
Modelo / Versão: alaplast
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA, BOX, APLICAÇÃO ARQUIVO MORTO,
POLIONDA, TIPO FÁCIL, TRANSPARENTE, INCOLOR, ISENTA DE QUALQUER TINTA,
DESMONTÁVEL, PLÁSTICO COM ÁREAS DE PICOTE (PARA VENTILAÇÃO), FORMATO
MEDIDA APROXIMADA 355MM X 133MM X 252MM CONSIDERADAS DE VINCO A VINCO

13

CAIXA
CORRESPONDENCIA

Unidade

200

R$ 17,7800

R$
R$
11,5000 2.300,0000

Marca: dello
Fabricante: dello
Modelo / Versão: dello
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA, CORRESPONDÊNCIA, TIPO BANDEJA, 1
ANDAR, COM ENTRADA FRONTAL, MATERIAL ACRÍLICO, APLICAÇÃO ARQUIVAMENTO DE
DOCUMENTOS SIMPLES, CORES FUMÊ / VERDE CLEAR / AZUL CLEAR / CRISTAL /
VERMELHO CLEAR / ROSÉ / PRETO

14

CAIXA
CORRESPONDENCIA

Unidade

300

R$ 31,7500

R$
R$
23,0000 6.900,0000

Marca: acrimet
Fabricante: acrimet
Modelo / Versão: acrimet
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA, CORRESPONDÊNCIA, TIPO BANDEJA, DUPLA
DE 2 ANDARES, COM ENTRADA FRONTAL TIPO FIXA, MATERIAL ACRÍLICO, APLICAÇÃO
ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CORES FUMÊ / VERDE CLEAR / AZUL CLEAR / CRISTAL
/ VERMELHO CLEAR / ROSÉ / PRETO

15

CALCULADORA
ELETRÔNICA

Unidade

600

R$ 41,5700

R$
R$
10,3500 6.210,0000

Marca: classe
Fabricante: classe
Modelo / Versão: classe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALCULADORA, ELETRÔNICA, TIPO MESA, 12
DÍGITOS GRANDES, COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO INCLINADO, ALIMENTAÇÃO SOLAR
OU A BASE DE BATERIA, FUNÇÕES PORCENTAGEM / MEMÓRIA / INVERSÃO DE SINA /
TECLA ROLL-OVER / DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF, MEDIDAS
APROXIMADAS COMPRIMENTO 15 X LARGURA 11 CM

16

CANETA HIDROGRÁFICA

Caixa 12,00 UN

100

R$ 35,6600

R$
R$
13,2000 1.320,0000

Marca: maxprint
Fabricante: maxprint
Modelo / Versão: maxprint
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA, APLICAÇÃO TRANSPARÊNCIA, PONTA
POROSA, ESPESSURA 2,0 MM, COM TINTA À PROVA D´ÁGUA, CORES DIVERSAS - CAIXA
COM 12 UNIDADES

17

CANETA ESFEROGRÁFICA Caixa 50,00 UN

500

R$ 32,2100

R$
R$
24,0000 12.000,0000

Marca: bic
Fabricante: bic
Modelo / Versão: bic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA, ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, CORPO
TODO SEXTAVADO, PONTA EM LATÃO ESFERA EM TUNGSTÊNIO PURO, COMPOSIÇÃO A
BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA DE CORANTES E SOLVENTES, TAMPA COM
SISTEMA ANTIASFIXIANTE, TUBO EXTERNO TRANSPARENTE COM MEDIDAS
APROXIMADAS DE 134MM E TUBO INTERNO MEDINDO 114MM, MÍNIMO 100MM DE TINTA
NA COR AZUL, COM FURO PARA RESPIRO NA LATERAL, TAMPINHA NO FUNDO DE PRESSÃO
(NÃO ROSQUEÁVEL) - CAIXA 50 UNIDADES
18

CANETA ESFEROGRÁFICA Caixa 50,00 UN

500

R$ 33,2000 R$

R$

23,0000 11.500,0000
Marca: bic
Fabricante: bic
Modelo / Versão: bic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA, ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA,
CORPO TODO SEXTAVADO, PONTA EM LATÃO ESFERA EM TUNGSTÊNIO PURO,
COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA DE CORANTES E SOLVENTES,
TAMPA COM SISTEMA ANTIASFIXIANTE, TUBO EXTERNO TRANSPARENTE COM MEDIDAS
APROXIMADAS DE 134MM E TUBO INTERNO MEDINDO 114MM, MÍNIMO 100MM DE TINTA
NA COR PRETA, COM FURO PARA RESPIRO NA LATERAL, TAMPINHA NO FUNDO DE
PRESSÃO (NÃO ROSQUEÁVEL) - CAIXA 50 UNIDADES

19

CANETA ESFEROGRÁFICA Caixa 50,00 UN

400

R$ 33,3400

R$
R$
23,0000 9.200,0000

Marca: bic
Fabricante: bic
Modelo / Versão: bic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA, ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA,
CORPO TODO SEXTAVADO, PONTA EM LATÃO ESFERA EM TUNGSTÊNIO PURO,
COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA DE CORANTES E SOLVENTES,
TAMPA COM SISTEMA ANTIASFIXIANTE, TUBO EXTERNO TRANSPARENTE COM MEDIDAS
APROXIMADAS DE 134MM E TUBO INTERNO MEDINDO 114MM, MÍNIMO 100MM DE TINTA
NA COR VERMELHA, COM FURO PARA RESPIRO NA LATERAL, TAMPINHA NO FUNDO DE
PRESSÃO (NÃO ROSQUEÁVEL) - CAIXA 50 UNIDADES

21

CANETA MARCA-TEXTO

Caixa 12,00 UN

250

R$ 17,3100

R$
R$
10,0000 2.500,0000

Marca: masterprint
Fabricante: masterprint
Modelo / Versão: masterprint
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA, MARCA-TEXTO, COR FLUORESCENTE
AMARELA, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA CHANFRADA/POLIETILENO, NÃO
RECARREGÁVEL, TRAÇO 4 MM, FILTRO POLIÉSTER, BASE D´ÁGUA - CAIXA COM 12
UNIDADES

22

CANETA MARCA-TEXTO

Caixa 12,00 UN

250

R$ 15,8500

R$
R$
10,0000 2.500,0000

Marca: masterprint
Fabricante: masterprint
Modelo / Versão: masterprint
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA, MARCA-TEXTO, COR FLUORESCENTE
LARANJA, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA CHANFRADA/POLIETILENO, NÃO RECARREGÁVEL,
TRAÇO 4 MM, FILTRO POLIÉSTER, BASE D´ÁGUA – CAIXA COM 12 UNIDADES.
23

CANETA MARCA-TEXTO

Caixa 12,00 UN

100

R$ 15,7100 R$
R$
10,0000 1.000,0000

Marca: masterprint
Fabricante: masterprint
Modelo / Versão: masterprint
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA, MARCA-TEXTO, COR FLUORESCENTE ROSA,
MATERIAL PLÁSTICO, PONTA FACETADA, NÃO RECARREGÁVEL, TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D
´ÁGUA - CAIXA COM 12 UNIDADES

25

CANETA HIDROGRÁFICA

Unidade

1000

R$ 5,2700

R$
1,0700

R$
1.070,0000

Marca: maxprint
Fabricante: maxprint
Modelo / Versão: maxprint
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA, TINTA PERMANENTE, PARA CD/DVD, PONTA
2,00 MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL

27

CLIPE

Caixa 100,00 UN 800

R$ 2,0200

R$
1,0000

R$ 800,0000

Marca: xr
Fabricante: xr
Modelo / Versão: xr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLIPE, TAMANHO 1/0, TRATAMENTO SUPERFICIAL
NIQUELADO, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO – CAIXA COM 100 UNIDADES

28

CLIPE

Caixa 100,00 UN 1500

R$ 2,3000

R$
1,0000

R$
1.500,0000

Marca: xr
Fabricante: xr
Modelo / Versão: xr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLIPE, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO
PARALELO- CAIXA COM 100 UNIDADES

29

CLIPE

Caixa 50,00 UN

1000

R$ 1,8500

R$
1,0000

R$
1.000,0000

Marca: xr
Fabricante: xr
Modelo / Versão: xr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLIPE, TAMANHO 3/0, TRATAMENTO SUPERFICIAL
NIQUELADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO – CAIXA COM 50 UNIDADES

30

CLIPE

Marca: xr

Caixa 72,00 UN

800

R$ 2,4100

R$
1,9000

R$
1.520,0000

Fabricante: xr
Modelo / Versão: xr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLIPE, TAMANHO 4/0, MATERIAL METAL, FORMATO
PARALELO – CAIXA COM 72 UNIDADES

31

CLIPE

Caixa 50,00 UN

400

R$ 2,7200

R$
1,0900

R$ 436,0000

Marca: xr
Fabricante: xr
Modelo / Versão: xr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLIPE, TAMANHO 6/0, MATERIAL METAL, FORMATO
PARALELO, CAIXA COM 50 UNIDADES

32

CLIPE

Caixa 25,00 UN

1000

R$ 1,9100

R$
1,0000

R$
1.000,0000

Marca: xr
Fabricante: xr
Modelo / Versão: xr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLIPE, TAMANHO 8/0, TRATAMENTO SUPERFICIAL
NIQUELADO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 25 UNIDADES

34

COLA

Bisnaga 40,00 G

800

R$ 20,3300

R$
R$
14,8000 11.840,0000

Marca: araldite
Fabricante: araldite
Modelo / Versão: araldite
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLA, ADESIVA, ALTA RESISTÊNCIA, FORTE
ADERÊNCIA, MULTIUSO, ATÓXICA, SECAGEM 24 HORAS – BLISTER DE 2 BISNAGAS COM
PESO TOTAL DE 40 GRAMAS

35

COLA

Tubo 20,00 G

1500

R$ 3,9200

R$
0,9000

R$
1.350,0000

Marca: leo e leo
Fabricante: leo e leo
Modelo / Versão: leo e leo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLA, BASTÃO, LAVÁVEL, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO
BASE ÁGUA E GLICERINA, SECAGEM RÁPIDA – TUBO 20 GRAMAS

37

COLA

Frasco 40,00 G

1200

R$ 1,5600

R$
0,5500

R$ 660,0000

Marca: maxi
Fabricante: maxi
Modelo / Versão: maxi
Á

Ó

Í

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLA, PVA, SECAGEM RÁPIDA, ATÓXICA, LÍQUIDA,
COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA - PESO 40G

38

COLCHETE FIXAÇÃO

Caixa 72,00 UN

50

R$ 2,6300

R$
1,4200

R$ 71,0000

Marca: xr
Fabricante: xr
Modelo / Versão: xr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHETE, APLICAÇÃO FIXAÇÃO, TAMANHO Nº 04,
FECHADO, CABEÇA REDONDA, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO CAIXA 72 UNIDADES

39

COLCHETE FIXAÇÃO

Caixa 72,00 UN

100

R$ 3,0100

R$
1,5600

R$ 156,0000

Marca: xr
Fabricante: x
Modelo / Versão: xr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHETE, APLICAÇÃO FIXAÇÃO, TAMANHO Nº 05,
FECHADO, CABEÇA REDONDA, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO CAIXA 72 UNIDADES

40

COLCHETE FIXAÇÃO

Caixa 72,00 UN

100

R$ 4,0800

R$
2,4000

R$ 240,0000

Marca: xr
Fabricante: xr
Modelo / Versão: xr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHETE, APLICAÇÃO FIXAÇÃO, TAMANHO Nº 08,
FECHADO, CABEÇA REDONDA, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO CAIXA 72 UNIDADES

41

COLCHETE FIXAÇÃO

Caixa 72,00 UN

100

R$ 6,9400

R$
3,5400

R$ 354,0000

Marca: xr
Fabricante: xr
Modelo / Versão: xr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHETE, APLICAÇÃO FIXAÇÃO, TAMANHO Nº 12,
FECHADO, CABEÇA REDONDA, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO CAIXA 72 UNIDADES

42

COLCHETE FIXAÇÃO

Marca: xr
Fabricante: xr

Caixa 72,00 UN

100

R$ 12,5800

R$
5,4600

R$ 546,0000

Modelo / Versão: xr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHETE, APLICAÇÃO FIXAÇÃO, TAMANHO Nº 15,
FECHADO, CABEÇA REDONDA, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO CAIXA 72 UNIDADES

43

CORRETIVO LÍQUIDO

Frasco 18,00 ML 1020

R$ 1,5400

R$
0,7600

R$ 775,2000

Marca: radex
Fabricante: radex
Modelo / Versão: radex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORRETIVO, LÍQUIDO, MATERIAL BASE D´ ÁGUA,
SECAGEM RÁPIDA, ATÓXICA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM - FRASCO 18ML

46

CINTA ELÁSTICA

Pacote 100,00 G

600

R$ 2,4700

R$
1,4600

R$ 876,0000

Marca: red bor
Fabricante: red bor
Modelo / Versão: red bor
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELÁSTICO, LATEX, BORRACHA NATURAL, COR
AMARELA, REFERÊNCIA Nº 18, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/PROCESSOS, ALTA ELASTICIDADE,
ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO - PACOTE COM 100G

47

ESTILETE

Unidade

200

R$ 3,6200

R$
0,6200

R$ 124,0000

Marca: masterprint
Fabricante: masterprint
Modelo / Versão: masterprint
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTILETE, LÂMINA ESTREITA, MATERIAL CORPO
PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, FIXAÇÃO
LÂMINA ENCAIXE POR PRESSÃO, ESPESSURA LÂMINA 9 MM X COMPRIMENTO 13 CM

48

ESTILETE

Unidade

600

R$ 4,7800

R$
1,1600

R$ 696,0000

Marca: masterprint
Fabricante: masterprint
Modelo / Versão: masterprint
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTILETE, LÂMINA LARGA, MATERIAL CORPO
PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, FIXAÇÃO
LÂMINA ENCAIXE POR PRESSÃO, ESPESSURA LÂMINA 18 MM X COMPRIMENTO 13 CM

49

ETIQUETA ADESIVA

Marca: colacril

Caixa 100,00 FL

10

R$ 31,4800

R$
R$ 205,0000
20,5000

Fabricante: colacril
Modelo / Versão: colacril
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA, ADESIVA, COR BRANCA, REFERENCIA
6181, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 25,4 X COMPRIMENTO 101,6 MM, APLICAÇÃO
IMPRESSORA JATO TINTA, LASER - CAIXA 100 FOLHAS, 20 ETIQUETAS POR FOLHA

51

ETIQUETA ADESIVA

Caixa 100,00 FL

40

R$ 37,7900

R$
R$ 820,0000
20,5000

Marca: colacril
Fabricante: colacril
Modelo / Versão: colacril
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA, ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR
BRANCA, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES LARGURA 25,4 X COMPRIMENTO 66,7 MM,
APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, 30 ETIQUETAS POR FOLHA - CAIXA COM 100 FOLHAS

52

ETIQUETA ADESIVA

Caixa 100,00 FL

20

R$ 40,1600

R$
R$ 410,0000
20,5000

Marca: colacril
Fabricante: colacril
Modelo / Versão: colacril
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA, ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR
BRANCA, REFERENCIA A4 355, DIMENSÕES LARGURA 31 X COMPRIMENTO 63,5 MM,
APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO TINTA, LASER - CAIXA 100 FOLHAS, 27 ETIQUETAS
POR FOLHA

54

ETIQUETA ADESIVA

Caixa 100,00 FL

100

R$ 30,7100

R$
R$
20,5000 2.050,0000

Marca: colacril
Fabricante: colacril
Modelo / Versão: colacril
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA, AUTO-ADESIVA, REFERENCIA CARTA 6182,
ALTURA 101,6 X LARGURA 33,9 MM - CAIXA COM 100 FOLHAS

56

EXTRATOR GRAMPO

Unidade

350

R$ 1,8000

R$
0,6800

R$ 238,0000

Marca: carbrink
Fabricante: carbrink
Modelo / Versão: carbrink
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR, GRAMPO, TIPO ESPÁTULA, EM AÇO
CROMADO, RESISTENTE, PARA GRAMPOS DE 26/6 E 26/8 - DIMENSÃO 15 CM

60

FITA ADESIVA

Rolo 30,00 M

200

R$ 0,8800

R$
0,4500

R$ 90,0000

Marca: eurocel
Fabricante: eurocel
Modelo / Versão: eurocel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA, ADESIVA, MATERIAL CELOFANE
TRANSPARENTE, INCOLOR, MONOFACE, MEDINDO LARGURA 12 MM X COMPRIMENTO 30 M

61

FITA ADESIVA

Rolo 50,00 M

100

R$ 1,6300

R$
0,9800

R$ 98,0000

Marca: eurocel
Fabricante: eurocel
Modelo / Versão: eurocel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA, ADESIVA, MATERIAL CELULOSE,
TRANSPARENTE, MEDINDO 19 MM X 50 M, COM ADESIVO EM RESINA DE BORRACHA
NATURAL

62

FITA ADESIVA

Rolo 50,00 M

1000

R$ 2,2900

R$
1,9500

R$
1.950,0000

Marca: eurocel
Fabricante: eurocel
Modelo / Versão: eurocel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA, ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE,
MEDINDO LARGURA 19 MM X COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO

63

FITA ADESIVA

Rolo 50,00 M

1000

R$ 4,8800

R$
2,4100

R$
2.410,0000

Marca: eurocel
Fabricante: eurocel
Modelo / Versão: eurocel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA, ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE,
MEDINDO LARGURA 25 MM X COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO

64

FITA ADESIVA
EMBALAGEM

Unidade

1000

R$ 2,5300

R$
1,8000

R$
1.800,0000

Marca: eurocel
Fabricante: eurocel
Modelo / Versão: eurocel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA, ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO,
MARROM, COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO, MEDINDO LARGURA 45 MM X
COMPRIMENTO 45M

65

FITA ADESIVA

Marca: eurocel

Unidade

1500

R$ 2,6600

R$
1,8000

R$
2.700,0000

Fabricante: eurocel
Modelo / Versão: eurocel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA, ADESIVA, TRANSPARENTE, MATERIAL
POLIPROPILENO, MONOFACE, COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO, LARGURA 45 MM X
COMPRIMENTO 45 M

66

FITA ADESIVA

Rolo 50,00 M

1000

R$ 4,7900

R$
4,4000

R$
4.400,0000

Marca: eurocel
Fabricante: eurocel
Modelo / Versão: eurocel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA, CREPE, COR BRANCA, 32 MM X 50 M, MATERIAL
PAPEL CREPADO, COM ADESIVO A BASE DE RESINA/ BORRACHA

67

FITA ADESIVA

Rolo 50,00 M

1000

R$ 8,5800

R$
4,9800

R$
4.980,0000

Marca: eurocel
Fabricante: eurocel
Modelo / Versão: eurocel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA, CREPE, COR BRANCA, 50 MM X 50 M, MATERIAL
PAPEL CREPADO, COM ADESIVO A BASE DE RESINA/ BORRACHA

68

FITA SINALIZAÇÃO

Rolo 200,00 M

100

R$ 6,5800

R$
6,5800

R$ 658,0000

Marca: plastcor
Fabricante: plastcor
Modelo / Versão: plastcor
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA, SINALIZAÇÃO, ZEBRADA, COR AMARELA E
PRETA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 200M, LARGURA 70MM - FITA PLÁSTICA
COLORIDA LEVE, RESISTENTE, DOBRÁVEL, IMPRESSÃO NA DIAGONAL NAS CORES
AMARELA E PRETA SUCESSIVAMENTE, INDICADO PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS E
DEMARCAÇÃO EM OBRAS - ROLO 200M

70

GIZ QUADRO NEGRO

Caixa 64,00 UN

1200

R$ 2,7800

R$
2,1000

R$
2.520,0000

Marca: delta
Fabricante: delta
Modelo / Versão: delta
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GIZ, ESCOLAR, CORES, ANTI ALÉRGICO E ANTI
TÓXICO, COM COMPRIMENTO 85 MM BASE 10 MM E TOPO 10 MM - CAIXA COM 64
UNIDADES

71

GIZ QUADRO NEGRO

Caixa 64,00 UN

2000

R$ 2,1300

R$
1,7000

R$
3.400,0000

Marca: delta
Fabricante: delta
Modelo / Versão: delta
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GIZ, QUADRO NEGRO, MATERIAL SULFATO DE
CÁLCIO, TIPO BASTONETE, COR BRANCA - CAIXA 64 UNIDADES;

72

GRAMPEADOR

Unidade

500

R$ 11,8300

R$
6,8800

R$
3.440,0000

Marca: jocar
Fabricante: jocar
Modelo / Versão: jocar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAMPEADOR, MESA, 26/6 25FL, (PEQUENO –
TAMANHO APROXIMADO 10 A 15 CM)

73

GRAMPEADOR

Unidade

500

R$ 37,3200

R$
R$
12,8000 6.400,0000

Marca: jocar
Fabricante: jocar
Modelo / Versão: jocar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAMPEADOR, MESA, 26/6, EM METAL, FABRICADO
EM CHAPA DE AÇO, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA
TERMOPLÁSTICA, COM HASTE BASE MEDINDO NO MÍNIMO APROXIMADAMENTE 15 CM,
EM AÇO INOX; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS DE PAPEL 75G
SIMULTANEAMENTE. COR PRETA. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS
POSIÇÕES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM AÇO, COM ACABAMENTO NIQUELADO.
ESTOJO DE ALOJAMENTO DO GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM
RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS,
UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6. DIMENSÕES: 163 X 40 X 54MM

75

GRAMPO GRAMPEADOR

Caixa 5.000,00
UN

10

R$ 13,9600

R$
9,8500

R$ 98,5000

Marca: brw
Fabricante: brw
Modelo / Versão: brw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAMPO, GRAMPEADOR, TAMANHO 24/8, MATERIAL
AÇO NIQUELADO SUPER RESISTENTE - CAIXA 5.000 UNIDADES

76

GRAMPO GRAMPEADOR

Caixa 5.000,00
UN

1500

R$ 5,3900

R$
2,9500

R$
4.425,0000

Marca: masterprint
Fabricante: masterprint
Modelo / Versão: masterprint
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAMPO, GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6, MATERIAL
AÇO NIQUELADO SUPER RESISTENTE - CAIXA 5.000 UNIDADES

77

GRAMPO GRAMPEADOR

Caixa 5.000,00
UN

100

R$ 16,8100 R$
R$
12,0000 1.200,0000

Marca: chaparrau
Fabricante: chaparrau
Modelo / Versão: chaparrau
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAMPO, GRAMPEADOR, TAMANHO 9/10, MATERIAL
AÇO NIQUELADO SUPER RESISTENTE - CAIXA 5.000 UNIDADES

78

GRAMPO GRAMPEADOR

Unidade

20

R$ 15,6200

R$
R$ 312,4000
15,6200

Marca: chaparrau
Fabricante: chaparrau
Modelo / Versão: chaparrau
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAMPO, GRAMPEADOR, TAMANHO 9/8, MATERIAL
AÇO NIQUELADO SUPER RESISTENTE - CAIXA 5.000UNIDADES

79

LÁPIS DE COR

Caixa 12,00 UN

100

R$ 4,3700

R$
3,0000

R$ 300,0000

Marca: serelepe
Fabricante: serelepe
Modelo / Versão: serelepe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LÁPIS, COR, TAMANHO 175MM, DIÂMETRO 7MM,
GRANDE, SEXTAVADO, COM MINA MACIA, MADEIRA REFLORESTADA, CORES SORTIDAS CAIXAC 12 X 1

81

LAPISEIRA

Unidade

150

R$ 3,3900

R$
2,3200

R$ 348,0000

Marca: maxprint
Fabricante: maxprint
Modelo / Versão: maxprint
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAPISEIRA, 0,5 M, PONTA FIXA DE 4MM DE
COMPRIMENTO, PARA DESENHOS, TRABALHOS E ESCRITA EM GERAL, MECANISMO
PRECISO PARA O AVANÇO DO GRAFITE, CLIP REMOVÍVEL E MECANISMOS INTERNOS EM
METAL, COM PONTA ROSQUEÁVEL E BORRACHA PARA APAGAR NA PARTE SUPERIOR DA
LAPISEIRA

82

LAPISEIRA

Unidade

200

R$ 3,4800

R$
2,4600

R$ 492,0000

Marca: maxprint
Fabricante: maxprint
Modelo / Versão: maxprint
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAPISEIRA, 0,7 M, PONTA FIXA DE 4MM DE
COMPRIMENTO, PARA DESENHOS, TRABALHOS E ESCRITA EM GERAL, MECANISMO
PRECISO PARA O AVANÇO DO GRAFITE, CLIP REMOVÍVEL E MECANISMOS INTERNOS EM
Á

METAL, COM PONTA ROSQUEÁVEL E BORRACHA PARA APAGAR NA PARTE SUPERIOR DA
LAPISEIRA

83

LIVRO ATA

Unidade

200

R$ 8,0100

R$
6,0800

R$
1.216,0000

Marca: tilibra
Fabricante: tilibra
Modelo / Versão: tilibra
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO, ATA, 100 FOLHAS, EM OFF-SET, 56 G/M²,
PAUTADO, SEM MARGEM, NUMERADAS, MEDINDO 300 X 210, CAPA COM GRAMATURA DE
1250 G/M², REVESTIDA EM PAPEL KRAFT DE 80 G/M², COR PRETA

84

LIVRO ATA

Unidade

50

R$ 15,3000

R$
R$ 660,0000
13,2000

Marca: tilibra
Fabricante: tilibra
Modelo / Versão: tilibra
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO, ATA, 200 FOLHAS, EM OFF-SET, 56 G/M²,
PAUTADO, SEM MARGEM, FOLHAS NUMERADAS, MEDINDO 300 X 210, CAPA COM
GRAMATURA DE 1250 G/M², REVESTIDA EM PAPEL KRAFT DE 80 G/M², COR PRETA

85

LIVRO ATA

Unidade

50

R$ 5,9500

R$
5,1000

R$ 255,0000

Marca: tilibra
Fabricante: tilibra
Modelo / Versão: tilibra
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO, ATA, 50 FOLHAS, EM OFF-SET, 56 G/M²,
PAUTADO, SEM MARGEM, FOLHAS NUMERADAS, MEDINDO 300 X 210, CAPA COM
GRAMATURA DE 1250 G/M², REVESTIDA EM PAPEL KRAFT DE 80 G/M², COR PRETA

86

LIVRO PROTOCOLO

Unidade

200

R$ 6,7400

R$
6,1100

R$
1.222,0000

Marca: tilibra
Fabricante: tilibra
Modelo / Versão: tilibra
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO, PROTOCOLO, CORRESPONDÊNCIA, 100
FOLHAS NUMERADAS, PAPEL OFFSET, CAPA DURA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 216 X
LARGURA 153 MM

87

MARCADOR
HIDROGRÁFICO

Marca: jocar
Fabricante: jocar

Unidade

2000

R$ 6,3100

R$
1,4000

R$
2.800,0000

Modelo / Versão: jocar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCADOR, AZUL, QUADRO BRANCO, ESPESSURA
DO TRAÇO 2 MM, PONTA MACIA, CORPO PLÁSTICO BRANCO

88

MARCADOR
HIDROGRÁFICO

Unidade

2000

R$ 6,3100

R$
1,4000

R$
2.800,0000

Marca: jocar
Fabricante: jocar
Modelo / Versão: jocar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCADOR, VERMELHO, QUADRO BRANCO,
ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, PONTA MACIA, CORPO PLÁSTICO BRANCO

89

MARCADOR
HIDROGRÁFICO

Unidade

2000

R$ 6,1300

R$
1,4700

R$
2.940,0000

Marca: brw
Fabricante: brw
Modelo / Versão: brw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCADOR, HIDROGRÁFICO, MATERIAL PLÁSTICO,
COR PRETA, PONTA NÁILON, COMPRIMENTO 100 X DIÂMETRO 19 X ESPESSURA TRAÇO 5
MM, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO

90

MOLHA-DEDOS

Unidade

150

R$ 1,8900

R$
1,0900

R$ 163,5000

Marca: radex
Fabricante: radex
Modelo / Versão: radex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOLHA, DEDO, UMIDIFICADOR, PASTA 12 GRAMAS,
CREME ANTIBACTERIANO, NÃO-TÓXICO, FÓRMULA ANTI-SÉPTICA E ANTI-ALÉRGICA

91

MOUSE PAD

Unidade

600

R$ 37,7800

R$
3,3800

R$
2.028,0000

Marca: maxprint
Fabricante: maxprint
Modelo / Versão: maxprint
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOUSE, PAD, EMBORRACHADO COM APOIO DE
PUNHO

92

PAPEL AUTO-ADESIVO

Marca: politac
Fabricante: politac
Modelo / Versão: politac

Rolo 25,00 M

100

R$ 48,3000

R$
R$
33,9800 3.398,0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, ADESIVO, TRANSPARENTE, TIPO CONTACT
MEDIDAS 45 CENTÍMENTROS x 25 METROS

93

PAPEL ALMAÇO

Pacote 400,00 FL 2000

R$ 42,2800

R$
R$
25,5000 51.000,0000

Marca: 3b cadernos
Fabricante: 3b cadernos
Modelo / Versão: 3b cadernos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, ALMAÇO, COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL
CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 75 G/M², COMPRIMENTO 310MM X LARGURA 215MM PACOTE 400 FOLHAS

94

PAPEL ALMAÇO

Pacote 400,00 FL 300

R$ 43,7800

R$
R$
25,5000 7.650,0000

Marca: 3b cadernos
Fabricante: 3b cadernos
Modelo / Versão: 3b cadernos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, ALMAÇO, SEM PAUTA E MARGEM, MATERIAL
CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 75 G/M², COMPRIMENTO 310MM X LARGURA 215MM PACOTE 400 FOLHAS

96

PAPEL CARBONO

Caixa 100,00 FL

10

R$ 20,0700

R$
R$ 198,0000
19,8000

Marca: grampline
Fabricante: grampline
Modelo / Versão: grampline
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, CARBONO, UMA FACE, A4, MEDINDO 21 X 29
CM (L X A), GRAMATURA 2 G/M², COR PRETO OU AZUL - CAIXA C/100 FOLHAS

98

PAPEL CREPOM

Unidade

100

R$ 0,8600

R$
0,6200

R$ 62,0000

Marca: reipel
Fabricante: reipel
Modelo / Versão: reipel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, CREPOM, MATERIAL CELULOSE VEGETAL,
FORMATO COMPRIMENTO 2 M X LARGURA 48 CM, GRAMATURA 18 G/M², CORES VARIADAS

100

PAPEL PARA IMPRESSÃO
FORMATADO

Embalagem
500,00 FL

100

R$ 45,4200

R$
R$
29,7800 2.978,0000

Marca: chamex
Fabricante: chamex
Modelo / Versão: chamex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, SULFITE, FORMATO A3, COR BRANCO,

MATERIAL CELULOSE VEGETAL, DIMENSÕES COMPRIMENTO 420 X LARGURA 297 MM,
GRAMATURA 75G/M² - RESMA 500 FOLHAS

102

PAPEL PARA IMPRESSÃO
FORMATADO

Embalagem
500,00 FL

250

R$ 26,4400

R$
R$
21,0000 5.250,0000

Marca: chamex
Fabricante: chamex
Modelo / Versão: chamex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, SULFITE, FORMATO A4, CORES VARIADAS,
MATERIAL CELULOSE VEGETAL, DIMENSÕES COMPRIMENTO 297 X LARGURA 210 MM,
GRAMATURA 75G/M² - RESMA 500 FOLHAS

103 BLOCO FLIP CHART

Bloco 50,00 FL

10

R$ 36,8900

R$
R$ 220,0000
22,0000

Marca: edispel
Fabricante: edispel
Modelo / Versão: edispel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, SULFITE, PARA FLIPCHART, COR BRANCO,
MATERIAL CELULOSE VEGETAL, DIMENSÕES COMPRIMENTO 64 X LARGURA 88 MM,
GRAMATURA 75G/M² - PACOTE 50X1

106 PAPEL VERGÊ

Caixa 100,00 FL

200

R$ 17,2200

R$
R$
10,5300 2.106,0000

Marca: filipaper
Fabricante: filipaper
Modelo / Versão: filipaper
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR
BRANCA, FORMATO A4, DIMENSÕES COMPRIMENTO 297 X LARGURA 210 MM, GRAMATURA
90 G/M² - CAIXA 100 FOLHAS

107 PASTA ARQUIVO

Unidade

1000

R$ 1,7200

R$
1,1000

R$
1.100,0000

Marca: polycat
Fabricante: polycart
Modelo / Versão: polycart
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, ABA NA COR DA PASTA, EM PAPELÃO
PLASTIFICADO, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, COM GRAMPO, CORES VARIADAS

108 PASTA ARQUIVO

Marca: polycart
Fabricante: polycart
Modelo / Versão: polycart

Unidade

2500

R$ 1,7500

R$
1,4000

R$
3.500,0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, ABA NA COR DA PASTA, EM PAPELÃO
PLASTIFICADO, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, SEM GRAMPO, CORES VARIADAS

109 PASTA ARQUIVO

Unidade

400

R$ 2,9200

R$
1,8000

R$ 720,0000

Marca: acp
Fabricante: acp
Modelo / Versão: acp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, ABA, ELÁSTICO PP (POLIPROPILENO) OFÍCIO
TRANSPARENTE C/DORSO DE 2 CM acp

110 PASTA ARQUIVO

Unidade

600

R$ 3,5200

R$
1,9500

R$
1.170,0000

Marca: acp
Fabricante: acp
Modelo / Versão: acp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, ABA, ELÁSTICO PP (POLIPROPILENO) OFÍCIO
TRANSPARENTE C/DORSO DE 4 C

111 PASTA ARQUIVO

Unidade

200

R$ 9,9000

R$
7,2000

R$
1.440,0000

Marca: frama
Fabricante: frama
Modelo / Versão: frama
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, ARQUIVO AZ, TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL
PAPELÃO, COM REFORÇO NOS CANTOS, LOMBO ESTREITO, COM ETIQUETA NO DORSO,
MEDIDAS 35 X 28 X 5,5CM

112 PASTA ARQUIVO

Unidade

500

R$ 11,8500

R$
8,3800

R$
4.190,0000

Marca: frama
Fabricante: frama
Modelo / Versão: frama
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, ARQUIVO AZ, TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL
PAPELÃO, COM REFORÇO NOS CANTOS, LOMBO LARGO, COM ETIQUETA NO DORSO,
MEDIDAS 35 X 28 X 8CM

113 PASTA ARQUIVO

Unidade

150

R$ 11,5900

R$
9,4800

R$
1.422,0000

Marca: acp
Fabricante: acp
Modelo / Versão: acp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, ARQUIVO AZ, TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL

POLIPROPILENO TRANSPARENTE, LOMBO LARGO, COM ETIQUETA NO DORSO, MEDIDAS
320 X 285 X 70MM

114 PASTA ARQUIVO

Unidade

100

R$ 9,1500

R$
6,8300

R$ 683,0000

Marca: acp
Fabricante: acp
Modelo / Versão: acp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, ARQUIVO, CATÁLOGO, TAMANHO OFÍCIO,
COR PRETA, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 250 X ALTURA 330 MM, CAPACIDADE 50
SACOS PLÁSTICOS COM ESPESSURA DE 0,10 MM, VISOR FRONTAL EM PVC 9 X 6 CM

116 PASTA ARQUIVO

Unidade

500

R$ 4,1800

R$
1,7600

R$ 880,0000

Marca: acp
Fabricante: acp
Modelo / Versão: acp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, PLÁSTICA, (POLIPROPILENO PVC), CRISTAL
FORMATO (MM) 245 X 335 X 18MM, TAMANHO OFÍCIO, COM ELÁSTICO NA COR DA PASTA,
TIPO ESCOLAR

117 PASTA ARQUIVO

Unidade

500

R$ 2,7900

R$
1,8000

R$ 900,0000

Marca: acp
Fabricante: acp
Modelo / Versão: acp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, PLÁSTICA, (POLIPROPILENO PVC), CRISTAL
FORMATO (MM) 245 X 335 X 20MM, TAMANHO OFÍCIO, COM ELÁSTICO NA COR DA PASTA,
TIPO ESCOLAR

118 PASTA ARQUIVO

Unidade

100

R$ 3,0700

R$
2,0000

R$ 200,0000

Marca: acp
Fabricante: acp
Modelo / Versão: acp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, PLÁSTICA, (POLIPROPILENO PVC), CRISTAL
FORMATO (MM) 245 X 335 X 40MM, TAMANHO OFÍCIO, COM ELÁSTICO NA COR DA PASTA,
EM CORES DIVERSAS, TIPO ESCOLAR

119 PASTA ARQUIVO

Marca: acp
Fabricante: acp

Unidade

100

R$ 3,3100

R$
2,8600

R$ 286,0000

Modelo / Versão: acp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, PLÁSTICA, (POLIPROPILENO PVC), CRISTAL
FORMATO (MM) 245 X 335 X 55MM, TAMANHO OFÍCIO, COM ELÁSTICO NA COR DA PASTA,
EM CORES DIVERSAS, TIPO ESCOLAR

120 PASTA ARQUIVO

Unidade

3000

R$ 1,3200

R$
0,4800

R$
1.440,0000

Marca: polibrás
Fabricante: polibrás
Modelo / Versão: polibrás
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, PLÁSTICA, (POLIPROPILENO), EM "L",
CRISTAL, FORMATO 330 X 220 X 15MM

121 PASTA ARQUIVO

Unidade

200

R$ 1,8700

R$
1,0200

R$ 204,0000

Marca: acp
Fabricante: acp
Modelo / Versão: acp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, PLÁSTICO TRANSPARENTE, CORES
VARIADAS, GRAMPO TIPO TRILHO EM PLÁSTICO, FORMATO 330 X 3 X 230MM

122 PASTA ARQUIVO

Unidade

600

R$ 3,3100

R$
1,8300

R$
1.098,0000

Marca: alaplast
Fabricante: alaplast
Modelo / Versão: alaplast
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, POLIONDA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE
E ONDULADO, FORMATO COMPRIMENTO 335 X LARGURA 245 X LOMBADAS 20 MM,
TAMANHO OFICIO, COM ELÁSTICO NA COR DA PASTA, CORES DIVERSAS

123 PASTA ARQUIVO

Unidade

600

R$ 3,3100

R$
1,7900

R$
1.074,0000

Marca: alaplast
Fabricante: alaplast
Modelo / Versão: alaplast
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, POLIONDA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE
E ONDULADO, FORMATO COMPRIMENTO 335 X LARGURA 245 X LOMBADAS 35 MM,
TAMANHO OFICIO, COM ELÁSTICO NA COR DA PASTA, CORES DIVERSAS

125 PASTA ARQUIVO

Marca: acp
Fabricante: acp

Unidade

100

R$ 39,7100

R$
R$
29,8500 2.985,0000

Modelo / Versão: acp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, SANFONADA, COM 31 DIVISÓRIAS, EM
MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO A4, OFÍCIO FORMATO 250 X 60 X330MM, CONTENDO
ÍNDICES E ETIQUETAS PARA NUMERAR AS DIVISÓRIAS

126 PASTA ARQUIVO

Unidade

4000

R$ 1,4800

R$
1,1800

R$
4.720,0000

Marca: dello
Fabricante: dello
Modelo / Versão: dello
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, SUSPENSA, PAPEL KRAFT DE ALTA
RESISTÊNCIA, COM 2 SUPORTES, 4 GANCHOS DE PLÁSTICO, VISOR LATERAL, GRAMATURA
MÍNIMA DE 400 G/M², MEDINDO 365 X 0 X 240MM

127 PERCEVEJO

Caixa 100,00 UN 200

R$ 2,1300

R$
1,6100

R$ 322,0000

Marca: brw
Fabricante: brw
Modelo / Versão: brw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERCEVEJO, LATONADO, AÇO, DOURADO - CAIXA 100
UNIDADES

128 PERFURADOR PAPEL

Unidade

100

R$ 77,1400

R$
R$
52,8400 5.284,0000

Marca: cávia
Fabricante: cávia
Modelo / Versão: cávia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERFURADOR, PAPEL, GRANDE, 2 FUROS, METÁLICO
COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 45 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, EM AÇO, PINTADO,
ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE PERFURAR DE APROX. 5,0 MM (45 FOLHAS DE PAPEL
SULFITE 75 G/M²). COM MARGEADOR, BASE PLASTICA, PESO APROXIMADO: 850G
DIMENSÕES APROXIMADAS: 152 X 111 X 50MM.

134 TINTA PINCEL ATÔMICO

Unidade

800

R$ 1,9500

R$
1,0200

R$ 816,0000

Marca: brw
Fabricante: brw
Modelo / Versão: brw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINCEL, ATÔMICO, COR TINTA AZUL, PONTA DE
FELTRO CHANFRADA, INDEFORMÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL

135 TINTA PINCEL ATÔMICO

Unidade

800

R$ 1,8100

R$
1,1300

R$ 904,0000

Marca: brw
Fabricante: brw
Modelo / Versão: brw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINCEL, ATÔMICO, COR TINTA PRETA, PONTA DE
FELTRO CHANFRADA, INDEFORMÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL

136 TINTA PINCEL ATÔMICO

Unidade

800

R$
1,0200

R$ 2,0600

R$ 816,0000

Marca: brw
Fabricante: brw
Modelo / Versão: brw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINCEL, ATÔMICO, COR TINTA VERMELHA, PONTA
DE FELTRO CHANFRADA, INDEFORMÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL

138

PORTALÁPIS/CLIPE/LEMBRETE

Unidade

500

R$
6,0000

R$ 8,1300

R$
3.000,0000

Marca: dello
Fabricante: dello
Modelo / Versão: dello
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE, MATERIAL
ACRÍLICO, CRISTAL

139

PORTALÁPIS/CLIPE/LEMBRETE

Unidade

500

R$
6,0000

R$ 8,1300

R$
3.000,0000

Marca: dello
Fabricante: dello
Modelo / Versão: dello
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE, MATERIAL
ACRÍLICO, COR FUMÊ

140 PRANCHETA PORTÁTIL

Unidade

500

R$
6,7800

R$ 8,7900

R$
3.390,0000

Marca: novacril
Fabricante: novacril
Modelo / Versão: novacril
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO
OFÍCIO, COM PRENDEDOR METÁLICO

141 RÉGUA COMUM

Unidade

1000

R$
0,5200

R$ 1,8000

Marca: waleu
Fabricante: waleu
Modelo / Versão: waleu
É

Á

R$ 520,0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA, COMUM, MATERIAL PLÁSTICO,
COMPRIMENTO 30CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO, MATERIAL RÍGIDO, TRANSPARENTE

147 TESOURA

Unidade

2000

R$ 9,9000

R$
3,8600

R$
7.720,0000

Marca: brw
Fabricante: brw
Modelo / Versão: brw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA, MULTIUSO, PONTA FINA, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL DE 8 ½, CABO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPRIMENTO 21CM

150 REFIL TINTA

Frasco 37,00 ML 100

R$ 5,2300

R$
2,3300

R$ 233,0000

Marca: radex
Fabricante: radex
Modelo / Versão: radex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TINTA, REFIL, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO, COR
AZUL - FRASCO 37ML

151 REFIL TINTA

Frasco 37,00 ML 100

R$ 5,2300

R$
2,3300

R$ 233,0000

Marca: radex
Fabricante: radex
Modelo / Versão: radex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TINTA, REFIL, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO, COR
PRETA - FRASCO 37ML

152 REFIL TINTA

Frasco 37,00 ML 100

R$ 5,2300

R$
2,3300

R$ 233,0000

Marca: radex
Fabricante: radex
Modelo / Versão: radex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TINTA, REFIL, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO, COR
VERMELHA - FRASCO 37ML

Total do Fornecedor:

R$
293.867,6000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou
en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos
e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data de publicação no Diário
Oﬁcial da União - DOU, não podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de

representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Webber Tavares de Carvalho, Matrícula SIAPE nº 2067948,
lotado(a) no DMP/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a)
no DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de ﬁscalizar o cumprimento das exigências (especiﬁcações técnicas, quan dade, período
de garan a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.
8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências
porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
8.4. A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.
8.5. Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
9.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus ça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.
10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e Edital de PE nº 028/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.
10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
10.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Documento assinado eletronicamente por TERSON LEOPOLDINO ALVES, Usuário Externo, em
22/07/2020, às 09:09, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do

Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 28/07/2020, às
18:06, 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 1428489 e
o código CRC 0582E18F.

Referência: Processo nº 23070.008253/2019-11

SEI nº 1428489

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 108/2020
Processo nº 23070.008253/2019-11
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins tuição federal de ensino superior e pesquisa, cons tuída como
autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834
- C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela sua ViceReitora, Profª. Sandramara Ma as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira de Iden dade n.º
745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela
alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23
de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de
expediente, tais como, papéis, canetas, borrachas, grampeadores, apagador, es letes, clipes, giz,
marcadores, ntas, outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
028/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
18.880.763/0001-30 - TALITHA A. DA S. GIROTTO - ME
ENDEREÇO: Rua Moacir Colognezi, n.º 2208 - Jardim Petrópolis - Umuarama - PR. CEP: 87.506-190.
TELEFONE: (44) 9994-7994
EMAIL: lhgiro o@gmail.com
REPRESENTANTE: TALITHA AUGUSTA DA SILVA GIROTTO, CPF: 081.427.919-86 e RG n.º 12.481.175-9.

Item Descrição

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

33

Caixa 100,00 G

100

R$ 8,9900

R$ 8,9900

R$
899,0000

COLA

Marca: HENKEL
Fabricante: HENKEL
Modelo / Versão: HENKEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLA, "DUREPOXI", ADERENTE E ATIVADOR,
PASTOSA, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA RESINA EPÓXI, CAIXA 100 G

44

DISCO LASER
CDRW

Unidade

1000

R$ 5,6200

R$ 3,3000

R$
3.300,0000

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo / Versão: ELGIN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO, LASER CDRW, REGRAVÁVEL, CAPACIDADE
700 MB, EMBALAGEM CAPA DE PLÁSTICO DURO

59

FITA ADESIVA

Rolo 30,00 M

200

R$ 4,6000

R$ 2,1500

R$
430,0000

Marca: BRW
Fabricante: BRW
Modelo / Versão: BRW
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA, ADESIVA, DUPLA FACE, MATERIAL PAPEL,
MEDINDO LARGURA 12 MM X COMPRIMENTO 30 M, COR BRANCA

69

GIZ CERA

Caixa 12,00 UN

100

R$ 2,3400

R$ 1,5500

R$
155,0000

Marca: DELTA
Fabricante: DELTA
Modelo / Versão: DELTA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GIZ, CERA, MÉDIO, CORES VIVAS E INTENSAS,
ATÓXICO, PIGMENTOS ORGÂNICOS ESPECIAIS E MINERAL INERTE, CAIXA COM 12
UNIDADES

145

PORTA-FITA
ADESIVA

Unidade

50

R$ 22,7900

R$ 6,1500

R$
307,5000

Marca: LYKE
Fabricante: LYKE
Modelo / Versão: LYKE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE, FITA ADESIVA, TAMANHO PEQUENO,
MATERIAL POLIPROPILENO, COR PRETO, APLICAÇÃO AFIXAR ROLOS MEDINDO 12MM X
10M E 12MM X 30M

Total do Fornecedor:

R$
5.091,5000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou
en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos
e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data de publicação no Diário
Oﬁcial da União - DOU, não podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no

art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Webber Tavares de Carvalho, Matrícula SIAPE nº 2067948,
lotado(a) no DMP/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a)
no DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de ﬁscalizar o cumprimento das exigências (especiﬁcações técnicas, quan dade, período
de garan a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.
8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências
porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
8.4. A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.
8.5. Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
9.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus ça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.
10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e Edital de PE nº 028/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.
10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

10.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Documento assinado eletronicamente por TALITHA AUGUSTA DA SILVA GIROTTO, Usuário Externo,
em 16/07/2020, às 14:24, 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 28/07/2020, às
18:06, 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 1428506 e
o código CRC 16628826.

Referência: Processo nº 23070.008253/2019-11

SEI nº 1428506

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 109/2020
Processo nº 23070.008253/2019-11
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins tuição federal de ensino superior e pesquisa, cons tuída como
autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834
- C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela sua ViceReitora, Profª. Sandramara Ma as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira de Iden dade n.º
745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela
alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23
de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de
expediente, tais como, papéis, canetas, borrachas, grampeadores, apagador, es letes, clipes, giz,
marcadores, ntas, outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
028/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
24.005.316/0001-34 - PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
ENDEREÇO: Rua Tristão de Castro nº 700, Bairro São Benedito, Uberaba - MG. CEP: 38.022-010
TELEFONE: (34) 3332-3855
EMAIL: papelcartaz@hotmail.com
REPRESENTANTE: ELMO FANTATO JUNIOR, CPF: 640.447.266-04 e RG n.° M-1.815.975 SSP/MG.

Item Descrição
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DISCO COMPACTO CD/DVD

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Unidade

500

R$ 5,6100

R$ 3,6400

R$
1.820,0000

Marca: MULTILAZER
Fabricante: MULTILAZER
Modelo / Versão: MULTILAZER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DVD-ROM, REGRAVÁVEL (DVD-RW) ARMAZENADO
EM CAPA DE ACRÍLICO, TIPO SLIM, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 4.7 GB E 120
MINUTOS, VELOCIDADE: 1X ~ 4X, POLICARBONATO, CORANTE, PRATA, COLA E TINTA
VALIDADE DA PROPOSTA – 90 DIAS ENTREGA – 10 DIAS ÚTEIS COND.DEPGTO- 30 DIAS
GARANTIA DOS MATERIAIS – 12 MESES

131 PILHA

Embalagem 2,00 UN 50

R$ 15,8200

R$ 7,3300

R$
366,5000

Marca: ALFACELL
Fabricante: ALFACELL
Modelo / Versão: ALFACELL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PILHA, ALCALINA, TAMANHO GRANDE, TENSÃO 1,5V,
NÃO RECARREGÁVEL - PACOTE 2 UNIDADES VALIDADE DA PROPOSTA – 90 DIAS ENTREGA
– 10 DIAS ÚTEIS COND.DEPGTO- 30 DIAS GARANTIA DOS MATERIAIS – 12 MESES

132 PILHA

Embalagem 2,00 UN 50

R$ 15,7500

R$ 7,1200

R$
356,0000

Marca: ALFACELL
Fabricante: ALFACELL
Modelo / Versão: ALFACELL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PILHA, ALCALINA, TAMANHO MÉDIA, TENSÃO 1,5V,
NÃO RECARREGÁVEL - PACOTE 2 UNIDADES VALIDADE DA PROPOSTA – 90 DIAS ENTREGA
– 10 DIAS ÚTEIS COND.DEPGTO- 30 DIAS GARANTIA DOS MATERIAIS – 12 MESES

142 RÉGUA ESCRITÓRIO

Unidade

200

R$ 2,0600

R$ 0,7300

R$
146,0000

Marca: WALLEU
Fabricante: WALLEU
Modelo / Versão: WALLEU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA, MATERIAL PLÁSTICO (POLIESTIRENO),
COMPRIMENTO 20CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO E MILÍMETROS, MATERIAL RÍGIDO,
TRANSPARENTE VALIDADE DA PROPOSTA – 90 DIAS ENTREGA – 10 DIAS ÚTEIS
COND.DEPGTO- 30 DIAS GARANTIA DOS MATERIAIS – 12 MESES

Total do Fornecedor:

R$
2.688,5000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou
en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos
e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data de publicação no Diário
Oﬁcial da União - DOU, não podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando

comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Webber Tavares de Carvalho, Matrícula SIAPE nº 2067948,
lotado(a) no DMP/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a)
no DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de ﬁscalizar o cumprimento das exigências (especiﬁcações técnicas, quan dade, período
de garan a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.
8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências
porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
8.4. A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.
8.5. Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
9.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus ça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.
10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e Edital de PE nº 028/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.
10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
10.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Documento assinado eletronicamente por Elmo Fantato Junior, Usuário Externo, em 17/07/2020, às
16:57, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 28/07/2020, às
18:06, 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 1428510 e
o código CRC E5566330.

Referência: Processo nº 23070.008253/2019-11

SEI nº 1428510

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 110/2020
Processo nº 23070.008253/2019-11
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins tuição federal de ensino superior e pesquisa, cons tuída como
autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834
- C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela sua ViceReitora, Profª. Sandramara Ma as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira de Iden dade n.º
745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela
alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23
de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de
expediente, tais como, papéis, canetas, borrachas, grampeadores, apagador, es letes, clipes, giz,
marcadores, ntas, outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
028/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
24.069.938/0001-26 - PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
ENDEREÇO:Rua José Benedito Antão, 137 – Bairro Caiçara – Belo Horizonte – MG. CEP: 31250 - 115
TELEFONE: (31) 3493-2629
EMAIL: licitacao@papexdobrasil.com.br
REPRESENTANTE: LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA, CPF: 051.938.586-19 e RG n.º MG
1033001.

Item Descrição

101

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

PAPEL PARA IMPRESSÃO Embalagem 500,00
10000
FORMATADO
FL

Critério de Valor
Valor Global
Valor (*)
Unitário

R$ 21,2500

R$
13,2500

R$
132.500,0000

Marca: PAPEX
Fabricante: PAPEX BRASIL
Modelo / Versão: RESMAS DE PAPEL A4 BRANCO DIMENSÕES 210X297mm 75G/
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESMAS DE PAPEL A4 BRANCO DIMENSÕES
210X297mm 75G/M² PAPEX BRASIL COM CERTIFICAÇÃO FSC CAIXA 10 RESMAS DE 500
FOLHAS

104 PAPEL VERGÊ

Pacote 50,00 FL

200

R$ 15,8600

R$
7,0000

R$
1.400,0000

Marca: PAPEX
Fabricante: PAPEX BRASIL
Modelo / Versão: PACOTE DE PAPEL A4 VERGÊ COLORIDO DIMENSÕES 210X29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PACOTE DE PAPEL A4 VERGÊ COLORIDO DIMENSÕES
210X297mm 120G/M² PAPEX BRASIL COM CERTIFICAÇÃO FSC DE 50 FOLHAS

105 PAPEL VERGÊ

Caixa 50,00 FL

200

R$ 15,6600

R$
8,2000

R$
1.640,0000

Marca: PAPEX
Fabricante: PAPEX BRASIL
Modelo / Versão: PACOTE DE PAPEL A4 VERGÊ BRANCO DIMENSÕES 210X297m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PACOTE DE PAPEL A4 VERGÊ BRANCO DIMENSÕES
210X297mm 180G/M² PAPEX BRASIL COM CERTIFICAÇÃO FSC DE 50 FOLHAS

Total do Fornecedor:

R$
135.540,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou
en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos
e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão

ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data de publicação no Diário
Oﬁcial da União - DOU, não podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Webber Tavares de Carvalho, Matrícula SIAPE nº 2067948,
lotado(a) no DMP/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a)
no DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de ﬁscalizar o cumprimento das exigências (especiﬁcações técnicas, quan dade, período
de garan a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.
8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências

porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
8.4. A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.
8.5. Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
9.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus ça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.
10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e Edital de PE nº 028/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.
10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
10.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Documento assinado eletronicamente por Livia Ramalho Leonel Andrade Silveira, Usuário Externo,
em 16/07/2020, às 13:30, 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 28/07/2020, às
18:06, 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 1428512 e
o código CRC 87390F16.

Referência: Processo nº 23070.008253/2019-11

SEI nº 1428512

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 111/2020
Processo nº 23070.008253/2019-11
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins tuição federal de ensino superior e pesquisa, cons tuída como
autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834
- C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela sua ViceReitora, Profª. Sandramara Ma as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira de Iden dade n.º
745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela
alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23
de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de
expediente, tais como, papéis, canetas, borrachas, grampeadores, apagador, es letes, clipes, giz,
marcadores, ntas, outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
028/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
25.070.251/0001-73 - STYLLUS PAPEIS & PRESENTES LTDA
ENDEREÇO:RUA T39, N.° 64 - SETOR BUENO - GOIÂNIA - GO. CEP: 74.210-100.
TELEFONE: (62) 3586-9800
EMAIL: licitacao.styllus@globo.com; stylluspapeis@globo.com
REPRESENTANTE: JOVIEL CESAR PONTES BORGES, CPF: 271.597.521-04 e RG n.° 954940-3792277
SSP/GO

Item Descrição

24

CANETA MARCATEXTO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Caixa 12,00 UN

180

R$ 15,7500

R$ 11,1600

R$
2.008,8000

Marca: NOX
Fabricante: NOX
Modelo / Versão: CANETA MARCA TEXTO VERDE 12X1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA, MARCA-TEXTO, COR FLUORESCENTE
VERDE, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA FACETADA, NÃO RECARREGÁVEL, TRAÇO 1 A 4 MM E
A BASE D´ÁGUA - CAIXA COM 12 UNIDADES.

36

COLA

Bisnaga 3,00 G

1000

R$ 5,1200

R$ 1,7800

R$
1.780,0000

Marca: LEOARTE
Fabricante: LEONORA
Modelo / Versão: COLA INSTANTÂNEA 3GR.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLA, INSTANTÂNEA, ATÓXICA, TEMPO DE
COLAGEM ATÉ 20 SEGUNDOS, APLICAÇÃO ACRÍLICO/LOUÇA/VIDRO E PLÁSTICO - BISNAGA
COM 3 GRAMAS.

Total do Fornecedor:

R$
3.788,8000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou
en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos
e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data de publicação no Diário
Oﬁcial da União - DOU, não podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Webber Tavares de Carvalho, Matrícula SIAPE nº 2067948,
lotado(a) no DMP/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a)
no DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de ﬁscalizar o cumprimento das exigências (especiﬁcações técnicas, quan dade, período
de garan a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.
8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências
porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
8.4. A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.
8.5. Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

9. FORO
9.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus ça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.
10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e Edital de PE nº 028/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.
10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
10.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Documento assinado eletronicamente por ALAILSON SOUSA TEÓFILO, Usuário Externo, em
21/07/2020, às 17:27, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 28/07/2020, às
18:06, 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 1428524 e
o código CRC 4584EDB7.

Referência: Processo nº 23070.008253/2019-11

SEI nº 1428524

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 112/2020
Processo nº 23070.008253/2019-11
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins tuição federal de ensino superior e pesquisa, cons tuída como
autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834
- C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela sua ViceReitora, Profª. Sandramara Ma as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira de Iden dade n.º
745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela
alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23
de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de
expediente, tais como, papéis, canetas, borrachas, grampeadores, apagador, es letes, clipes, giz,
marcadores, ntas, outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
028/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
26.312.888/0001-91 - ROSENEIDE DA SILVA - ME
ENDEREÇO: Rua Cas gliano, 1106 A – Bairro Padre Eustáquio – Belo Horizonte – MG. CEP: 30.720-310.
TELEFONE: (31) 3654-6303
EMAIL: licita.salvatore@hotmail.com
REPRESENTANTE: ROSENEIDE DA SILVA, CPF: 316.249.956-91 e RG n.° M 666.288.

Item Descrição

Unidade de
Fornecimento

146 TESOURA Unidade
Marca: KAZ

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

300

R$ 4,2000

R$ 1,3100

R$ 393,0000

Fabricante: KAZ
Modelo / Versão: TESOURA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA, ESCOLAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,
CABO EM POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 13CM, PONTA ARREDONDADA - PACOTE 01
UNIDADE
Total do Fornecedor:

R$ 393,00

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou
en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos
e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.

5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data de publicação no Diário
Oﬁcial da União - DOU, não podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no

Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Webber Tavares de Carvalho, Matrícula SIAPE nº 2067948,
lotado(a) no DMP/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a)
no DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de ﬁscalizar o cumprimento das exigências (especiﬁcações técnicas, quan dade, período
de garan a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.
8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências
porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
8.4. A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.
8.5. Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
9.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus ça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.
10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e Edital de PE nº 028/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.
10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
10.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Documento assinado eletronicamente por Roseneide da Silva, Usuário Externo, em 16/07/2020, às
10:18, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 28/07/2020, às
18:06, 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 1428527 e
o código CRC E567F17D.

Referência: Processo nº 23070.008253/2019-11

SEI nº 1428527

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 113/2020
Processo nº 23070.008253/2019-11
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins tuição federal de ensino superior e pesquisa, cons tuída como
autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834
- C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela sua ViceReitora, Profª. Sandramara Ma as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira de Iden dade n.º
745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela
alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23
de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de
expediente, tais como, papéis, canetas, borrachas, grampeadores, apagador, es letes, clipes, giz,
marcadores, ntas, outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
028/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
28.787.127/0001-11 - SHIGEMOTO & CIA LTDA
ENDEREÇO:Rua Rio de Janeiro, 1.675, Bairro Monte Castelo, Campo Grande - MS. CEP 79.011- 210.
TELEFONE: (67) 3023-8008
EMAIL: licitacao@cocria vo.com.br
REPRESENTANTE: TIAGO SHIGEMOTO, CPF 701.462.171-87 E RG 0001154839 SSP/MS.

Item Descrição

95

PAPEL
ALUMÍNIO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Rolo 7,50 M

150

R$ 6,9900

R$ 5,5800

R$
837,0000

Marca: FOXLUX
Fabricante: FOXLUX
Modelo / Versão: PAPEL, ALUMÍNIO, 45CM X 7,50M, ROLO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, ALUMÍNIO, 45CM X 7,50M, ROLO

Total do Fornecedor:

R$
837,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou
en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos
e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.

5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data de publicação no Diário
Oﬁcial da União - DOU, não podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no

Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Webber Tavares de Carvalho, Matrícula SIAPE nº 2067948,
lotado(a) no DMP/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a)
no DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de ﬁscalizar o cumprimento das exigências (especiﬁcações técnicas, quan dade, período
de garan a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.
8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências
porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
8.4. A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.
8.5. Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
9.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus ça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.
10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e Edital de PE nº 028/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.
10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
10.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Documento assinado eletronicamente por Tiago Shigemoto, Usuário Externo, em 16/07/2020, às
13:20, 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 28/07/2020, às
18:06, 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 1428534 e
o código CRC 359EA82B.

Referência: Processo nº 23070.008253/2019-11

SEI nº 1428534

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 114/2020
Processo nº 23070.008253/2019-11
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins tuição federal de ensino superior e pesquisa, cons tuída como
autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834
- C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela sua ViceReitora, Profª. Sandramara Ma as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira de Iden dade n.º
745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela
alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23
de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de
expediente, tais como, papéis, canetas, borrachas, grampeadores, apagador, es letes, clipes, giz,
marcadores, ntas, outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
028/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
31.722.206/0001-59 - IVANETE APARECIDA MIRANDA
ENDEREÇO: RUA GRAVATA, N.° 27 - POUSO ALEGRE - RIBEIRÃO PIRES - SP. CEP: 09.440-170
TELEFONE: (11) 4822-2768
EMAIL: kgmkelli@gmail.com
REPRESENTANTE: IVANETE APARECIDA MIRANDA, CPF: 136.876.718-44 e RG n.º 23.090.303-4.

Item Descrição
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FILTRO
LINHA

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor Global

Unidade

600

R$ 54,9800

R$ 12,2500

R$
7.350,0000

Marca: Lumivally
Fabricante: Eletrosantos
Modelo / Versão: Codigo. 3044
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILTRO, LINHA, PROTETOR ELETRÔNICO, 4
TOMADAS, PADRÃO NBR14136, SUPRESSOR DE PICOS DE TENSÃO, CONTRA SURTOS DE
TENSÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA, SISTEMA DE FIXAÇÃO, LED INDICADOR DE
FUNCIONAMENTO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO
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FILTRO
LINHA

Unidade

800

R$ 70,9700

R$ 15,9800

R$
12.784,0000

Marca: Lumivally
Fabricante: Eletrosantos
Modelo / Versão: Codigo. 3046
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILTRO, LINHA, PROTETOR ELETRÔNICO, 6
TOMADAS, PADRÃO NBR14136, SUPRESSOR DE PICOS DE TENSÃO, CONTRA SURTOS DE
TENSÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA, SISTEMA DE FIXAÇÃO, LED INDICADOR DE
FUNCIONAMENTO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO

Total do Fornecedor:

R$
20.134,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou
en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos
e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão

caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data de publicação no Diário
Oﬁcial da União - DOU, não podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou

6.7.4. Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Webber Tavares de Carvalho, Matrícula SIAPE nº 2067948,
lotado(a) no DMP/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a)
no DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de ﬁscalizar o cumprimento das exigências (especiﬁcações técnicas, quan dade, período
de garan a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.
8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências
porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
8.4. A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.
8.5. Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

9. FORO
9.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus ça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.
10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e Edital de PE nº 028/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.
10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
10.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Documento assinado eletronicamente por IVANETE APARECIDA MIRANDA, Usuário Externo, em
16/07/2020, às 12:12, 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 28/07/2020, às
18:06, 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 1428538 e
o código CRC 29B5D731.

Referência: Processo nº 23070.008253/2019-11

SEI nº 1428538

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 115/2020
Processo nº 23070.008253/2019-11
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins tuição federal de ensino superior e pesquisa, cons tuída como
autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834
- C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela sua ViceReitora, Profª. Sandramara Ma as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira de Iden dade n.º
745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela
alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23
de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de
expediente, tais como, papéis, canetas, borrachas, grampeadores, apagador, es letes, clipes, giz,
marcadores, ntas, outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
028/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
34.049.507/0001-51 - FRANCO & OLIVEIRA LTDA
ENDEREÇO:AV. EUROPA, 787 - LOJA 2 JARDIM JACY - CAMPO GRANDE - MS. CEP: 79.006-260
TELEFONE: (67) 99610-2173/(67) 3201-9615
EMAIL: oliveira1367@gmail.com
REPRESENTANTE: DANILO SILVA OLIVEIRA, CPF: 343.616.468-21 e RG n.º 1228207 SSP/MS.

Item Descrição

20

CANETA
HIDROGRÁFICA

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Caixa 12,00 UN

200

R$ 38,5800

R$ 3,1600

R$
632,0000

Marca: LEOELEO
Fabricante: LEOELEO
Modelo / Versão: 4517 - HIDROCOR 12 CORES PCT/12 ESTOJOS LEOELEO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4517 - HIDROCOR 12 CORES PCT/12 ESTOJOS LEOELEO

80

LÁPIS PRETO

Caixa 144,00 UN

100

R$ 34,8600

R$ 34,8600

R$
3.486,0000

Marca: LYKE
Fabricante: LYKE
Modelo / Versão: LE102-380 - Lápis Grafite N° 2 HB - 144 um
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LE102-380 - Lápis Grafite N° 2 HB - 144 um

Total do Fornecedor:

R$
4.118,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou
en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos
e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data de publicação no Diário
Oﬁcial da União - DOU, não podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Webber Tavares de Carvalho, Matrícula SIAPE nº 2067948,
lotado(a) no DMP/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a)
no DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de ﬁscalizar o cumprimento das exigências (especiﬁcações técnicas, quan dade, período
de garan a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.
8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências
porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
8.4. A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.
8.5. Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO

9.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus ça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.
10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e Edital de PE nº 028/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.
10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
10.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Documento assinado eletronicamente por Danilo Silva Oliveira, Usuário Externo, em 16/07/2020, às
16:24, 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 28/07/2020, às
18:06, 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 1428541 e
o código CRC 4A50C1DF.

Referência: Processo nº 23070.008253/2019-11

SEI nº 1428541

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 116/2020
Processo nº 23070.008253/2019-11
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins tuição federal de ensino superior e pesquisa, cons tuída como
autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834
- C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela sua ViceReitora, Profª. Sandramara Ma as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira de Iden dade n.º
745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela
alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23
de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de
expediente, tais como, papéis, canetas, borrachas, grampeadores, apagador, es letes, clipes, giz,
marcadores, ntas, outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
028/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
36.819.972/0001-50 - BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA
ENDEREÇO:Rua Antônio Falabella, n° 398, bairro Santa Terezinha, Belo Horizonte - MG. CEP: 31.360-200
TELEFONE: (31) 3222-1323
EMAIL: bruno.vortex@hotmail.com; brunomaciel@live.com
REPRESENTANTE: BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, CPF: 067.043.326-85 e RG n.° MG8273839
PC/MG.

Item Descrição

6

BATERIA NÃO
RECARREGÁVEL

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Unidade

300

R$ 23,6100

R$ 6,0000

R$
1.800,0000

Marca: ALFACELL
Fabricante: ALFACELL
Modelo / Versão: 9 V
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA, ALCALINA, TENSÃO 9V . DECLARO ESTAR
DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PRAZOS E EXIGÊNCIAS CONDIDOS NESTE
EDITAL E SEUS ANEXOS.

115 PASTA ARQUIVO

Unidade

100

R$ 8,2700

R$ 1,9700

R$
197,0000

Marca: POLLYCART
Fabricante: POLLYCART
Modelo / Versão: PLASTICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARO ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS
ESPECIFICAÇÕES PRAZOS E EXIGÊNCIAS CONDIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
PASTA, ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO TIMBÓ FOSCO, SUSPENSA, LARGURA 260 X ALTURA
365 MM, VETROLATERAL, REFORÇADA, CABIDE PLÁSTICO DUPLO INJETADO EM
POLIETILENO

129 PILHA

Embalagem 2,00
UN

2000

R$ 3,6600

R$ 2,4300

R$
4.860,0000

Marca: ALFACELL
Fabricante: ALFACELL
Modelo / Versão: AA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PILHA ALCALINA AA 1,5V PCT 2 X 1 DECLARO ESTAR
DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PRAZOS E EXIGÊNCIAS CONDIDOS NESTE
EDITAL E SEUS ANEXOS.

130 PILHA

Embalagem 2,00
UN

2000

R$ 4,0000

R$ 2,3200

R$
4.640,0000

Marca: ALFACELL
Fabricante: ALFACELL
Modelo / Versão: AAA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PILHA, ALCALINA, PALITO AAA, 1,5V, PACOTE COM 2
UNIDADE DECLARO ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PRAZOS E
EXIGÊNCIAS CONDIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Total do Fornecedor:

R$
11.497,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou

en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos
e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data de publicação no Diário
Oﬁcial da União - DOU, não podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços

aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.

8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Webber Tavares de Carvalho, Matrícula SIAPE nº 2067948,
lotado(a) no DMP/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a)
no DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de ﬁscalizar o cumprimento das exigências (especiﬁcações técnicas, quan dade, período
de garan a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.
8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências
porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
8.4. A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.
8.5. Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
9.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus ça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.
10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e Edital de PE nº 028/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.
10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
10.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Documento assinado eletronicamente por Bruno Eduardo Maciel de Oliveira, Usuário Externo, em
16/07/2020, às 12:38, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 28/07/2020, às
18:06, 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 1428546 e
o código CRC 8AC595A3.

Referência: Processo nº 23070.008253/2019-11

SEI nº 1428546

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 117/2020
Processo nº 23070.008253/2019-11
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins tuição federal de ensino superior e pesquisa, cons tuída como
autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834
- C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela sua ViceReitora, Profª. Sandramara Ma as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira de Iden dade n.º
745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela
alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23
de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de
expediente, tais como, papéis, canetas, borrachas, grampeadores, apagador, es letes, clipes, giz,
marcadores, ntas, outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
028/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
43.899.665/0001-91 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
ENDEREÇO: Rua Inhangapi, 47 – Vila Zelina – SP – CEP: 03141-080
TELEFONE: (11) 2341-8017 / 2341-4245
EMAIL: licitacao@polgrymas.com.br
REPRESENTANTE: ARNALDO POLGRYMAS, CPF: 105.413.428-60 e RG n.° 13.551.557-9.

Item Descrição

1

ALMOFADA
CARIMBO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Unidade

500

R$ 3,0200

R$ 1,7700

R$
885,0000

Marca: JAPAN Nº03
Fabricante: JAPAN Nº03
Modelo / Versão: JAPAN Nº03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALMOFADA, CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO,
ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO, 6,9 X 11CM ,
COR AZUL, TIPO ENTINTADA

50

ETIQUETA ADESIVA Caixa 25,00 FL

200

R$ 16,2500

R$ 5,9300

R$
1.186,0000

Marca: LINK
Fabricante: LINK
Modelo / Versão: LINK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA, ADESIVA, COR BRANCA, REFERÊNCIA
6281,FORMATO RETANGULAR, LARGURA 25,4 X COMPRIMENTO 101,6 MM, APLICAÇÃO
IMPRESSORA JATO TINTA, LASER - CAIXA 25 FOLHAS, 20 ETIQUETAS POR FOLHA

53

ETIQUETA ADESIVA Caixa 25,00 FL

30

R$ 12,7000

R$ 6,1000

R$
183,0000

Marca: LINK
Fabricante: LINK
Modelo / Versão: LINK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA, ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR
BRANCA, FORMATO RETANGULAR, REFERENCIA 6280, DIMENSÕES LARGURA 25,4 X
COMPRIMENTO 66,7 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA - CAIXA 25 FOLHAS

55

ETIQUETA AUTOADESIVA

Caixa 25,00 FL

20

R$ 15,8100

R$ 7,2300

R$
144,6000

Marca: LINK
Fabricante: LINK
Modelo / Versão: LINK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA, FORMATO CARTA, REFERENCIA 6284,
MEDINDO 84,67 X 101,6 MM - CAIXA 25 FOLHAS

148

TINTA PARA
CARIMBO

Frasco 42,00 ML

100

R$ 5,6800

R$ 1,4100

R$
141,0000

Marca: TINKOL 40ML
Fabricante: TINKOL 40ML
Modelo / Versão: TINKOL 40ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TINTA, CARIMBO (ALMOFADA), COR AZUL,
COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS - FRASCO 42ML

149

TINTA PARA
CARIMBO

Frasco 42,00 ML

50

R$ 4,6500

R$ 1,4100 R$ 70,5000

Marca: TINKOL 40ML
Fabricante: TINKOL 40ML
Modelo / Versão: TINKOL 40ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TINTA, CARIMBO (ALMOFADA), COR PRETA,
COMPONENTES BASE D´ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS - FRASCO 42ML

Total do Fornecedor:

R$
2.610,1000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou
en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos
e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.

5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data de publicação no Diário
Oﬁcial da União - DOU, não podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no

Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Webber Tavares de Carvalho, Matrícula SIAPE nº 2067948,
lotado(a) no DMP/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a)
no DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de ﬁscalizar o cumprimento das exigências (especiﬁcações técnicas, quan dade, período
de garan a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.
8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências
porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
8.4. A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.
8.5. Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
9.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus ça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.
10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e Edital de PE nº 028/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.
10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
10.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Documento assinado eletronicamente por ARNALDO POLGRYMAS, Usuário Externo, em
28/07/2020, às 10:24, 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 28/07/2020, às
18:06, 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 1428552 e
o código CRC 5BCDBDA4.

Referência: Processo nº 23070.008253/2019-11

SEI nº 1428552

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 118/2020
Processo nº 23070.008253/2019-11
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins tuição federal de ensino superior e pesquisa, cons tuída como
autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei n.º 3.834
- C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada pela sua ViceReitora, Profª. Sandramara Ma as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira de Iden dade n.º
745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela
alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23
de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de
expediente, tais como, papéis, canetas, borrachas, grampeadores, apagador, es letes, clipes, giz,
marcadores, ntas, outros, especiﬁcados no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº
028/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
62.492.798/0001-93 - HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA
ENDEREÇO: Rua Santa Gertrudes, n.° 796 - São Paulo - SP. CEP: 03.408-020.
TELEFONE: (11) 2225-3322 / 3402 / 3529
EMAIL: paulista@papelariapaulista.com.br
REPRESENTANTE: CELSO SAITO, RG n.° 19.247.425-X.

Item Descrição

99

PAPEL
EMBRULHO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor
Global

Folha

6000

R$ 0,7200

R$ 0,3900

R$
2.340,0000

Marca: safra
Fabricante: safra
Modelo / Versão: safra
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, EMBRULHO, KRAFT, COR PARDO, LARGURA
66X COMPRIMENTO 96 CM, GRAMATURA 75 G/M²,APLICAÇÃO EMBALAGEM - FOL

124 CLASSIFICADOR Unidade

600

R$ 3,9400

R$ 1,9000

R$
1.140,0000

Marca: polibras
Fabricante: polibras
Modelo / Versão: polibras
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA, POLIONDA, MATERIAL PLÁSTICO
RESISTENTEE ONDULADO, FORMATO COMPRIMENTO 335 X LARGURA 245 X LOMBADAS 55,
TAMANHO OFICIO,COM ELÁSTICO NA COR DA PASTA, CORES DIVERSAS

143 RÉGUA COMUM Unidade

300

R$ 3,9300

R$ 1,2000

R$
360,0000

Marca: waleu
Fabricante: waleu
Modelo / Versão: waleu
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA, MATERIAL PLÁSTICO
(POLIESTIRENO),COMPRIMENTO 40 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO EMILIMETROS, TIPO
MATERIAL RÍGIDO, TRANSPARENTE

144

RÉGUA
ESCRITÓRIO

Unidade

300

R$ 2,7700

R$ 1,8100

R$
543,0000

Marca: waleu
Fabricante: waleu
Modelo / Versão: waleu
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA, MATERIAL PLÁSTICO
(POLIESTIRENO),COMPRIMENTO 50 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO EMILIMETROS, TIPO
MATERIAL RÍGIDO, TRANSPARENTE

Total do Fornecedor:

R$
4.383,0000

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou
en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por
órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos
e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou en dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo
para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não par cipante.
5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data de publicação no Diário
Oﬁcial da União - DOU, não podendo ser prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados
no mercado; ou
6.7.4. Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Webber Tavares de Carvalho, Matrícula SIAPE nº 2067948,
lotado(a) no DMP/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Edir de Jesus Borges Pinto, Matrícula SIAPE nº 2466252, lotado(a)
no DMP/UFG, como ﬁscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de ﬁscalizar o cumprimento das exigências (especiﬁcações técnicas, quan dade, período
de garan a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.
8.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deﬁciências
porventura veriﬁcadas na entrega das parcelas dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
8.4. A presença da ﬁscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.
8.5. Quaisquer exigências da ﬁscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
9. FORO
9.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução do objeto será o Foro da Jus ça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás.
10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e Edital de PE nº 028/2019.
10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.
10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
10.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos
deﬁnidos no certame; ou
10.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
10.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Documento assinado eletronicamente por celso saito, Usuário Externo, em 16/07/2020, às 14:07,
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 28/07/2020, às
18:06, 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 1428559 e
o código CRC CEDD490B.
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