
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 129/2020

Processo nº 23070.037772/2019-97

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins�tuição federal de ensino superior e pesquisa,
cons�tuída como autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada
pela Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato representada
pela sua Vice-Reitora, Profª. Sandramara Ma�as Chaves, brasileira, casada, portadora da Carteira de
Iden�dade n.º 745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado nesta capital,
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por
ela alcançada e na quan�dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as disposições a
seguir: 

1. DO OBJETO

1.1 presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição com fornecimento parcelado
de computadores (desktop/notebook) e monitores, especificados no Termo de Referência, Anexo I do edital
de Pregão nº 124/2019, 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:

94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA  

ENDEREÇO: ST SHN Quadra 01 - Bloco A, Sala 1520 - CONJ A- Distrito Federal - DF. CEP: 70.701-010.

TELEFONE: (51) 3382-7700

EMAIL: comercial@lta-rh.com.br

REPRESENTANTES: ALEXANDER COSTA BARCELOS, CPF: 594.509.830-20 e RG n.º 2035263058 SSP/RS.

 

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor
Unitário Valor Global

2 MICROCOMPUTADOR Unidade 130 R$ 8.118,7500 R$
8.118,7500

R$
1.055.437,5000

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=834679&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1242019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


Marca: DELL 
Fabricante: DELL 
Modelo / Versão: Op�plex 7080 SFF 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta está em conformidade c/ as exigências do Edital e seus Anexos.
Manifestamos pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certame. Item 02 - Desktop com
Windows – Alta Performance MARCA/FABRICANTE: Dell MODELO: Op�plex 7080 SFF PPB: Este produto foi
produzido de acordo com o Processo Produ�vo Básico (PPB); Placa-mãe com suporte de, no mínimo, de 64
(sessenta e quatro) GB de memória RAM; A placa-mãe deve ser de fabricação própria e exclusiva para o
modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Possuir, no mínimo, 04
(quatro) slots para memória do �po DDR4-2666 ou superior; Possuir capacidade para desligamento do
vídeo e da unidade de armazenamento após tempo determinado pelo usuário, e religamento por
acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua a função de economia de energia
para monitor, placa-mãe e unidade de armazenamento; A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente
compa�vel com o processador ofertado; Suporte ao modo Dual Channel para o barramento de memória;
Compa�vel com WOL (Wake-up On LAN), com esta funcionalidade habilitada de fábrica, totalmente
funcional. A placa-mãe deve possuir número de série registrado na sua BIOS, possibilitando, ainda, sua
leitura na forma remota por meio de comandos DMI 2.0; Deverá possuir: 02 slot M.2 PCI-e, sendo um
dedicado para Disco e outro para Wireless; 02 slots PCI Express v3.0 x16, sendo um cabeado para X4;
Arquitetura ATX, e suas variações, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site
www.formfactors.org; Possuir chip TPM (Trusted Plataform Module) versão 2.0, soldado à placa principal,
acompanhado de driver’s e so�ware para implementação, configuração e gerenciamento do módulo TPM,
devidamente implementado. É de responsabilidade da licitante vencedora a implantação da solução de
gerenciamento na infraestrutura cedida pela UFG bem como realização da transferência tecnológica para
u�lização da solução; 03 (três) interface SATA III (6 Gb/s); Sistema de detecção de intrusão de chassis, com
acionador instalado no gabinete que permite a detecção de abertura, ainda que o equipamento esteja
desligado da fonte de energia; ... Demais especificações conforme edital.

3 MICROCOMPUTADOR Unidade 150 R$ 5.553,3600 R$
5.553,3600

R$
833.004,0000

Marca: DELL 
Fabricante: DELL 
Modelo / Versão: Op�plex 7080 MFF 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta está em conformidade c/ as exigências do Edital e seus Anexos.
Manifestamos pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certame. Item 03 - Mini Desktop com
Linux MARCA/FABRICANTE: Dell MODELO: Op�plex 7080 MFF PPB: Este produto foi produzido de acordo
com o Processo Produ�vo Básico (PPB); Placa-mãe com suporte de, no mínimo, de 32 (trinta e dois) GB de
memória RAM; A placa-mãe deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão
aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do
�po DDR4-2666 ou superior; Possuir capacidade para desligamento do vídeo e da unidade de
armazenamento após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela
movimentação do mouse, e que possua a função de economia de energia para monitor, placa-mãe e
unidade de armazenamento; A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente compa�vel com o processador
ofertado; Suporte ao modo Dual Channel para o barramento de memória; Compa�vel com WOL (Wake-up
On LAN), com esta funcionalidade habilitada de fábrica, totalmente funcional. A placa-mãe deve possuir
número de série registrado na sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura na forma remota por meio de
comandos DMI 2.0; Possuir 01 slot PCI express mini card slot ou M.2; Arquitetura ITX, e suas variações,

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=834679&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1242019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org; Possuir chip TPM (Trusted
Plataform Module) versão 2.0, soldado à placa principal, acompanhado de drivers. 01 (uma) interface SATA
III (6 Gb/s); Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permite a
detecção de abertura, ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Intel core i5 9a
geração ou AMD Ryzen 5 3a geração; Frequencia real mínima de 2,2 GHZ (sem a u�lização de Boost
Frequency ou Turbo Frequency); 6 núcleos �sicos; Cache 9 MB; A controladora de memória deve ser
integrada ao processador; Arquitetura 64 bits; Possuir instruções AES-NI; Possuir instruções SSE4.1 e SSE4.2;
Suportar tecnologia de virtualização; Suportar tecnologia vPro ou Dash; É obrigatório informar marca e o
modelo do processador ofertado na proposta; O processador deve operar dentro das especificações
originais de seu fabricante; Desenvolvido pelo fabricante do equipamento para o modelo ofertado, (não
serão aceitos BIOS em regime de OEM ou qualquer �po de customização) em flash EPROM, atualizável por
so�ware de gerenciamento, compa�vel com o padrão plug-and-play e com o terceiro milênio, devendo ser
suportada a atualização remota da BIOS por meio de so�ware de gerenciamento; A BIOS deve estar em
conformidade com a norma�va NIST 800-147 baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos
de criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o controle de execução a
mesma. O BIOS deve possuir ferramenta de diagnós�co acessível através do BIOS para execução com
capacidade de executar teste de processador, memória RAM, saúde do disco rígido ou SSD, interface de
rede, interface gráfica e portas USB. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de chamado
em Garan�a; Deve implementar mecanismo de atualização da BIOS através da rede de dados ou busca feita
através da internet em endereço específico, de forma que seja possível a par�r do SETUP da BIOS buscar
por atualizações do sistema em repositório de forma que o operador possa executar essa ação
independente do estado do sistema operacional. O gerenciamento OOB deverá funcionar em redes seguras
802.1x tanto em redes Ethernet cabeadas quanto em redes WiFi; A plataforma deverá possuir firewall
layer2/3 integrada ao hardware (Wired e Wifi) e deverá funcionar mesmo se o sistema operacional es�ver
inoperante; A função OOB KVM deverá possuir mecanismo de segundo fator de auten�cação permi�ndo o
usuário autorizar ou negar o acesso a máquina, esse mecanismo deverá funcionar mesmo se o sistema
operacional es�ver inoperante; ... Demais especificações conforme edital.

5 NOTEBOOK Unidade 456 R$ 8.467,5100 R$
7.900,0000

R$
3.602.400,0000

Marca: DELL 
Fabricante: DELL 
Modelo / Versão: La�tude 3410 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta está em conformidade c/ as exigências do Edital e seus Anexos.
Manifestamos pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certame. Item 05 - Notebook com
Windows MARCA/FABRICANTE: Dell MODELO: La�tude 3410 PPB: Este produto foi produzido de acordo
com o Processo Produ�vo Básico (PPB); Possuir recursos WFM 2.0 (Wired for Management) compa�vel com
os padrões do DMTF (Distribuited Management Task Force); Deve possuir barramento de memória com
padrão DDR4 2.400 MHz; Deve possuir, no mínimo 2 (dois) slots M.2, sendo pelo menos um compa�vel com
disco SSD, sem uso de placa de expansão; Deve possuir slot para módulo de memória, permi�ndo alcançar
até 32GB; Possuir chip TPM (Trusted Pla�orm Module) versão 2.0 integrado à placa-mãe em conformidade
com as especificações do Trusted Compu�ng Group, com fornecimento do so�ware para implementação e
gerenciamento centralizado e remoto do mesmo; A placa-mãe deve ser de fabricação própria e exclusiva
para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Compa�vel com
WOL (Wake-up On LAN), com esta funcionalidade habilitada de fábrica, totalmente funcional. O Chipset
deverá ser do mesmo fabricante do processador ofertado; Intel core i5; 1,6 Ghz (sem a u�lização de Boost
Frequency ou Turbo Frequency); Processador 64 bits; 4 núcleos �sicos; 6 MB de cache; Suporte à tecnologia
de virtualização; Suporte a tecnologia vPro ou Dash; O processador deve operar dentro das especificações

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=834679&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1242019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


originais de seu fabricante. Desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo
ofertado, não sendo permi�ndo solução em regime de OEM ou customização; Compa�bilidade com o
padrão UEFI; Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o
computador, uma para a�vação do disco rígido, uma para acesso aos recursos de gerência e outra para
acesso e alterações das configurações do BIOS; Implementação em “flash memory”, atualizável diretamente
pelo microcomputador, com senhas separadas para acesso do usuário comum e do administrador do
equipamento, proteção integrada contra vírus de “boot”, alerta de troca ou remoção de memória e,
suportando o registro de número de série do equipamento, podendo estes números serem lidos
remotamente via comandos DMI 2.0 ou superior; O BIOS deve possuir ferramenta de diagnós�co acessível
através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM, saúde do
disco rígido ou SSD, interface gráfica e portas USB. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para
abertura de chamado em Garan�a; Acompanhar ferramenta de segurança com gerenciamento centralizado
capaz de proteger contra ameaças/virus conhecidos e desconhecidos (proteção dia zero), como também é
capaz de iden�ficar e bloquear ataques não baseados em malwares (uso mal-intencionado descripts válidos
e power shell). Possui ainda capacidade de proteção contra virus que criptografam os dados, conhecidos
como ramsonwares, mesmo quando o equipamento esta sem acesso à internet; Acompanha solução de
EDR (Endpoint Detec�on & Response), a qual permite rapidamente iden�ficar/detectar ataques não
cobertos pelo an�virus e remediar imediatamente o ataque, incluindo analise forense, capacidade de
visibilidade em tempo real das a�vidades relacionadas à segurança do disposi�vo, uso de indicadores de
ataque e inteligencia de ameaças habilitando descobertas e inves�gação em menos de 10 segundos; A BIOS
deve possuir no próprio hardware, cópia de segurança capaz de restaurar automa�camente, caso a BIOS
seja corrompida ou ocorra falha durante sua atualização; ... Demais especificações conforme edital.

6 MONITOR
COMPUTADOR Unidade 700 R$ 979,7200 R$

979,7200
R$
685.804,0000

Marca: DELL 
Fabricante: DELL 
Modelo / Versão: P2419H 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta está em conformidade c/ as exigências do Edital e seus Anexos.
Manifestamos pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certame. Item 06 – Monitor LED 23”
com IPS MARCA/FABRICANTE: Dell MODELO: P2419H PPB: Este produto foi produzido de acordo com o
Processo Produ�vo Básico (PPB); Deverá ser do �po LED com IPS; Tamanho mínimo de 23" (vinte e três
polegadas) na diagonal; Formato da tela do �po widescreen e apresentar ângulos de visão de 178°
(horizontal) e 178°(ver�cal); Resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz. Tempo de resposta máximo de 8
ms; Consumo máximo de energia de 40 wa�s; Possuir portas: 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 VGAI e 2 USB 3.0
sem a u�lização de qualquer �po de adaptador/conversor; Suporte a rotação da tela nos modos paisagem e
retrato sem o uso de adaptadores; O monitor deve possuir no mínimo 02 (duas) interfaces USB laterais,
facilitando assim o acesso por parte dos usuários, uma vez que o equipamento ficará instalado na parte
posterior do mesmo, deverão ser fornecidos os cabos necessários para interconexão do monitor com o
gabinete para o adequado funcionamento das interfaces laterais; Deverá possuir mecanismo pivotante para
giro do monitor e para ajuste de altura, sendo que o mecanismo deverá ser do mesmo fabricante do
produto ofertado; Deverá possuir ajuste de inclinação e regulagem de altura; Deverá possuir tela com
caracterís�ca an�-reflexiva. Não sendo aceita solução “glare” (brilhanteou polida) ou adesivos
an�reflexivos; Todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento dos componentes deverão ser
fornecidos pela Contratada; Os equipamentos ofertados deverão ser registrados no EPEAT (Eletronic
Product Enviromental Assessment Tool) comprovando que o equipamento a�nge as exigências para
controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação; Deverá será comprovada a adequação à
norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo INMETRO) OU UL 60950 através de cer�ficados; Atender à

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=834679&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1242019&f_coduasg=153052&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


dire�va RoHS (Restric�on of Hazardous Substances) ou apresentar comprovação técnica do fabricante do
equipamento ofertado demonstrando que o equipamento não é fabricado u�lizando as seguintes
substâncias nocivas ao meio ambiente nas quan�dades permi�das pela dire�va RoHS chumbo (pb), cádmio
(Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex- Cr), bifenilos polibromados (PBBs) e éteres definil-
polibromados (PBDEs); Deverá possuir conformidade com o padrão Energy Star versão 5 ou superior, ou
seja, especificações de consumo eficiente de energia; Todos os cer�ficados deverão obrigatoriamente ser
apresentados em original, ou em cópia auten�cada, ou emi�dos através do site do próprio fabricante,
desde que comprove que o fabricante (ou seu integrador) possua tal cer�ficado; No caso de catálogos
impressos direto da internet deverá conter o cabeçalho e rodapé da página de internet, demonstrando o
nome do site, número de páginas, URL e data. Todos os cer�ficados, manuais, catálogos, datasheets, folders
e declarações para comprovação de requisitos técnicos deverão ser entregues junto com a documentação
da proposta. Deve possuir informação EDID (Extended Display Iden�fica�on Data) com número de série ou
e�queta de serviços (Service tag) do monitor, que possa ser lido remotamente através de so�ware de
gerenciamento. O monitor deverá ser produzido em regime ODM (a empresa é responsável pela concepção
do produto com todas as suas caracterís�cas, design, planejamento de produção e tempo de vida, e
posteriormente delega a terceiro a fabricação dos equipamentos), ou seja, exclusivamente para ele, não
sendo aceito modelo de livre comercialização no mercado (OEM), nem apenas personalizado com e�queta
da logomarca do fabricante do computador. ... Demais especificações conforme edital.

Total do Fornecedor: R$
6.176.645,5000

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1 O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – Goiânia-GO e compar�lham desta licitação,
através do cadastro de Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 069/2019, a Universidade Federal de Goiás
da cidade de Jataí-GO, a Universidade Federal de Goiás da cidade de Catalão-GO e o Ins�tuto  Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - IFGoiano, UASG 158124.

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.4. 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.

4.4.1. 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) Verlany Souza Marinho de Biage, Matrícula SIAPE
nº 1542044, lotado(a) no DMP/UFG, como gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Kleiton Rodrigues de Araújo, Matrícula SIAPE nº 2066331, lotado(a) no
CERCOMP/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 124/2019.

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 Alexander Costa Barcelos, Usuário Externo, em 04/11/2020,
às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 04/11/2020, às 17:46,
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 1641719 e o código CRC 124B3260.

 

Referência: Processo nº 23070.037772/2019-97 SEI nº 1641719

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

