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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 87/2019
Processo nº 23070.000379/2019-48
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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS (STANDARD +
PNE) E TENDAS (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM) A SEREM DISPONIBILIZADOS NOS
EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM GOIÂNIA-GO, especiﬁcados no Anexo I – Termo de Referência do
edital de Pregão nº 002/2019 o qual vincula-se e é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
20.766.320/0001-64 - AVELINA MUNDIM CUNHA
ENDEREÇO: Rua São Patrício, n.º 583, Quadra 29, Lote 03 - Bairro Ipiranga - Goiânia - GO. CEP:
74.453-400.
TELEFONE: (62) 3298-7102
EMAIL: aialatendas@gmail.com
REPRESENTANTE: LUIZ CARLOS CUNHA NETO, CPF: 904.189.801-87 e RG n.º: 4014201
SPTC/GO

Item Descrição

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Valor
Valor
Unitário Global
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GRUPO 1

-

-

-

R$
10.020,0000

GRUPO 2

-

-

-

R$
16.200,0000

GRUPO 3

-

-

-

R$
20.400,0000

Locação Guarita / Cabine Sanitária

DIÁRIA

25

R$
R$
200,0000 5.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ´LOCAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS (CABINES
SANITÁRIAS), ACESSÍVEIS PARA PNE, MASCULINO E FEMININO, MATERIAL POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - FABRICADOS EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE, CONTENDO SANITÁRIO E MICTÓRIO, COM PISO ANTIDERRAPANTE,
PAREDES INTERNAS LISAS, TELAS SUPERIORES DE CIRCULAÇÃO DE AR, DISPOSITIVO DE
TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO. - APRESENTAÇÃO DAS CABINES SANITÁRIAS
NAS CORES DIFERENCIADAS QUE IDENTIFIQUEM MASCULINO E FEMININO. - OS
PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NAS CABINES DEVEM SER BIODEGRADÁVEIS E
FORMULADOS PARA TOTAL ASSEPSIA, NÃO CONTENDO QUAISQUER SUBSTÂNCIAS DE
NATUREZA AGRESSIVA AO MEIO AMBIENTE.´

2

Locação Guarita / Cabine Sanitária

DIÁRIA

90

R$
R$
125,0000 11.250,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS (CABINES
SANITÁRIAS), STANDARD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - FABRICADOS EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE, CONTENDO SANITÁRIO E MICTÓRIO, COM PISO ANTIDERRAPANTE,
PAREDES INTERNAS LISAS, TELAS SUPERIORES DE CIRCULAÇÃO DE AR, DISPOSITIVO DE
TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO. - APRESENTAÇÃO DAS CABINES SANITÁRIAS
NAS CORES DIFERENCIADAS QUE IDENTIFIQUEM MASCULINO E FEMININO. - OS
PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NAS CABINES DEVEM SER BIODEGRADÁVEIS E
FORMULADOS PARA TOTAL ASSEPSIA, NÃO CONTENDO QUAISQUER SUBSTÂNCIAS DE
NATUREZA AGRESSIVA AO MEIO AMBIENTE.´

9

Locação / Montagem / Desmontagem de Stands
UNIDADE
e Projetos em Feiras e Exposições

30

R$
R$
650,0000 19.500,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
TENDAS, MEDINDO 12MX12M PERTENCENTES À UFG, INCLUSO O TRANSPORTE.
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R$
82.370,0000

GRUPO 1:
Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Locação Cobertura Desmontável
Descrição Complementar: LOCAÇÃO, LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL, MEDINDO 3M X
ALTURA DE 2,5 ATÉ 3,5M, CONSTANDO O TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM;
VALOR UNITÁRIO POR DIÁRIA;
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 43,7500
Situação: Homologado
Adjudicado para: AVELINA MUNDIM CUNHA , pelo melhor lance de R$ 43,7400 , com valor
negociado a R$ 40,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .
Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: Locação Cobertura Desmontável
Descrição Complementar: LOCAÇÃO, TENDA PIRAMIDAL, MEDINDO 3M X 3M, CONSTANDO O
TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM; VALOR UNITÁRIO POR DIÁRIA;
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 42
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 267,5000
Situação: Homologado
Adjudicado para: AVELINA MUNDIM CUNHA , pelo melhor lance de R$ 267,3000 , com valor
negociado a R$ 210,0000 e a quantidade de 42 UNIDADE .
GRUPO 2:
Item: 5 - GRUPO 2
Descrição: Locação Cobertura Desmontável
Descrição Complementar: LOCAÇÃO, LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL, MEDINDO 6M X
ALTURA DE 2,5 ATÉ 3,5M, CONSTANDO O TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM;
VALOR UNITÁRIO POR DIÁRIA;
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 63,7500
Situação: Homologado
Adjudicado para: AVELINA MUNDIM CUNHA , pelo melhor lance de R$ 63,7400 , com valor
negociado a R$ 50,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .
Item: 8 - GRUPO 2
Descrição: Locação Cobertura Desmontável
Descrição Complementar: LOCAÇÃO, TENDA PIRAMIDAL, MEDINDO 6M X 6M, CONSTANDO O
TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM; VALOR UNITÁRIO POR DIÁRIA;
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Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 42
Unidade de fornecimento: UNODADE
Valor estimado: R$ 412,5000
Situação: Homologado
Adjudicado para: AVELINA MUNDIM CUNHA , pelo melhor lance de R$ 412,4000 , com valor
negociado a R$ 350,0000 e a quantidade de 42 UNODADE .
GRUPO 3:
Item: 3 - GRUPO 3
Descrição: Locação Cobertura Desmontável
Descrição Complementar: LOCAÇÃO, LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL, MEDINDO 12M X
ALTURA DE 2,5 ATÉ 3,5M, CONSTANDO O TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM;
VALOR UNITÁRIO POR DIÁRIA;
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 92,5000
Situação: Homologado
Adjudicado para: AVELINA MUNDIM CUNHA , pelo melhor lance de R$ 92,4500 , com valor
negociado a R$ 80,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .
Item: 6 - GRUPO 3
Descrição: Locação Cobertura Desmontável
Descrição Complementar: LOCAÇÃO, TENDA PIRAMIDAL, MEDINDO 12M X 12M, CONSTANDO
O TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM; VALOR UNITÁRIO POR DIÁRIA;
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 627,5000
Situação: Homologado
Adjudicado para: AVELINA MUNDIM CUNHA , pelo melhor lance de R$ 627,3000 , com valor
negociado a R$ 600,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .
3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e compar lha desta licitação,
através do cadastro de Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 008/2019: Ins tuto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Goiás Campus Goiânia- Oeste, Goiânia-Go, UASG Nº 158641, inscrito sob o CNPJ
10.870.883/0013-88, localizado na Rua C-198, Qd-500, Jardim América, Goiânia-GO. CEP 74.270-040,
telefone 3237-1850.
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.
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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... (máximo cinquenta) por cento dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório
e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro
do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas
enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
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 01/08/2019 até
01/08/2020, 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
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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:
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - Não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus ﬁca va aceitável;
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no
mercado; ou
IV - Sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1. Por razão de interesse público; ou
6.9.2. A pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no
Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes,
caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
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8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e ﬁscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o ﬁel e correto fornecimento, para ﬁns de pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Verlany Souza Marinho de Biage, Matrícula SIAPE nº
1542044, 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. CONDIÇÕES GERAIS
9.1. 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 002/2019.
9.2. 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.
9.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens
nas seguintes hipóteses.
9.4. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos deﬁnidos
no certame; ou
9.5. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço
válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
9.6. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
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Goiânia, 29 de Maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS CUNHA NETO, Usuário Externo, em
05/06/2019, às 12:01, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 12/06/2019, às 10:34, 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 0684938 e
o código CRC 26F713E3.

Referência: Processo nº 23070.000379/2019-48

SEI nº 0684938
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