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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 143/2019
Processo nº 23070.023896/2019-95
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 materiais
gráﬁcos: álcool isopropílico (tambor de 200L), moletom gráﬁco e pó
an maculador matriz, especiﬁcados no Anexo I – Termo de
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098725&infra_sistema=1…
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Referência do edital de Pregão nº 086/2019 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:
02.528.743/0001-64 - COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA
ENDEREÇO: Avenida Castelo Branco, n.º 4.157 - Setor Rodoviário Goiânia - GO. CEP: 74.430-130.
TELEFONE: (62) 3576-2002
EMAIL:
copelpecasgo@gmail.com

copelpecaslicitacao@hotmail.com;

REPRESENTANTES: JONAS MARTINS ARRUDA, CPF: 170.237.851-91
e RG N.º 602.668 SSP/GO.

Item Descrição

1

Unidade de
Valor
Quantidade
Fornecimento
Unitário

ÁLCOOL
Litro
PROPÍLICO

4

Valor
Global

R$
R$
2.871,0000 11.484,0000

Marca: ISOPRO
Fabricante: ISOPRO
Modelo / Versão: 200LT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL PROPÍLICO,
ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR
CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)2CHOH
(ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR*
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098725&infra_sistema=1…
Í
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60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU LC-MS, NÚMERO DE
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0

Total do Fornecedor:

R$
11.484,0000

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.
4.2. 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.
4.2.1. 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
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098725&infra_sistema=1…
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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.
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.
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098725&infra_sistema=1…

4/9

11/12/2019

SEI/UFG - 1022191 - Ata de Registro de Preços

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:
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
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098725&infra_sistema=1…
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- 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.
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
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098725&infra_sistema=1…
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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) Maria Lucia Kons, Matrícula
SIAPE nº 1656193, lotado(a) no CEGRAF/UFG, como gestora do
Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Uilton dos Santos Rodrigues,
Matrícula SIAPE nº 1994916, lotado(a) no CEGRAF/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.
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098725&infra_sistema=1…
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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
086/2019.
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.
10.4. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as
proporções de quan ta vos deﬁnidos no certame; ou
10.5. 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
10.6. 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.
Goiânia, 25 de novembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por JONAS MARTINS
ARRUDA, Usuário Externo, em 25/11/2019, às 12:17,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Sandramara
Ma as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, em
02/12/2019, às 19:03, 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
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098725&infra_sistema=1…
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h ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 1022191 e o código CRC
F888C7FD.

Referência: Processo nº 23070.023896/201995

SEI nº 1022191
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 144/2019
Processo nº 23070.023896/2019-95
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 materiais gráﬁcos: álcool
isopropílico (tambor de 200L), moletom gráﬁco e pó an maculador matriz,
especiﬁcados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão nº
086/2019 o qual vincula-se e é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098741&infra_sistema=1…
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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:
11.144.538/0001-96 - BIGRAPHICS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS
LTDA
ENDEREÇO: Rua Guadalajara, n.º 612 - Sub-solo - Jardim Santo Antônio Cadeias - SP. CEP: 07.700-370.
TELEFONE: (11) 2209-0693
EMAIL: reis@biographics.com.br
REPRESENTANTES: LIGIA MARIA VASCONCELOS, CPF: 199.932.308-47 e
RG N.º 21.902.160-0.

Item Descrição

3

Unidade de
Valor Valor
Quantidade
Fornecimento
Unitário Global

PÓ
ANTIMACULADOR Saco 1,00 KG 400
MATRIZ

R$
R$
57,0000 22.800,0000

Marca: DUPLICOPY
Fabricante: EUROSTAR
Modelo / Versão: ANTIMACULADOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÓ, ANTIMACULADOR
MATRIZ, MATERIAL CRISTAL, ESPESSURA 15 MICRA, ASPECTO
FÍSICO PÓ HIPERFINO E SECO, APLICAÇÃO IMPRESSORA OFF-SET
ROLAND 300 - SACO 1KG;

Total do Fornecedor:

R$
22.800,0000

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098741&infra_sistema=1…
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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.
4.2. 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.
4.2.1. 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,
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098741&infra_sistema=1…
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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.
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.
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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
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098741&infra_sistema=1…
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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) Maria Lucia Kons, Matrícula SIAPE
nº 1656193, lotado(a) no CEGRAF/UFG, como gestora do Registro de
Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Uilton dos Santos Rodrigues,
Matrícula SIAPE nº 1994916, lotado(a) no CEGRAF/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.
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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
086/2019.
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.
10.4. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as
proporções de quan ta vos deﬁnidos no certame; ou
10.5. 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
10.6. 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.
Goiânia, 25 de novembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por LIGIA MARIA
VASCONCELOS, Usuário Externo, em 26/11/2019, às 10:25,
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 02/12/2019, às
19:03, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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 1022203 e o código CRC 535E1CB6.

Referência: Processo nº 23070.023896/2019-95

SEI nº 1022203
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 145/2019
Processo nº 23070.023896/2019-95
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 materiais
gráﬁcos: álcool isopropílico (tambor de 200L), moletom gráﬁco e pó
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098743&infra_sistema=1…
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an maculador matriz, especiﬁcados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 086/2019 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:
52.607.728/0001-80 - SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA
ENDEREÇO: Rua Santo Amaro, n.º 237 - Bela Vista - São Paulo - SP.
CEP: 01.315-001.
TELEFONE: (11) 3107-1176
EMAIL: vendas@superset.com.br
REPRESENTANTES: DIEGO FRAGA MARTINS DE OLIVEIRA, CPF:
297.107.818-39 e RG N.º 35.270.646.

Item Descrição

2

Unidade de
Valor Valor
Quantidade
Fornecimento
Unitário Global

MOLETON
USO
Metro
GRÁFICO

300

R$
R$
41,9000 12.570,0000

Marca: OFFTEX
Fabricante: OFFTEX
Modelo / Versão: OFFTEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOLETOM, USO
GRÁFICO, MATERIAL ALGODÃO AVELUDADO, REFERÊNCIA
LL-100/LL85, CIRCUNFERÊNCIA DO ROLO 63MM,
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098743&infra_sistema=1…
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APLICAÇÃO IMPRESSORA OFF ROLAND PRÁTIKA FORMATO
MEIO;

Total do Fornecedor:

R$
12.570,0000

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.
4.2. 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.
4.2.1. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos par cipantes.
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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.
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
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098743&infra_sistema=1…
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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:
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
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098743&infra_sistema=1…
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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.
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
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098743&infra_sistema=1…
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pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Maria Lucia Kons,
Matrícula SIAPE nº 1656193, lotado(a) no CEGRAF/UFG, como
gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Uilton dos Santos Rodrigues,
Matrícula SIAPE nº 1994916, lotado(a) no CEGRAF/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.
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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
086/2019.
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.
10.4. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as
proporções de quan ta vos deﬁnidos no certame; ou
10.5. 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
10.6. 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.
Goiânia, 25 de novembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DIEGO FRAGA
MARTINS DE OLIVEIRA, Usuário Externo, em 25/11/2019, às
12:39, 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 Sandramara
Ma as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, em
02/12/2019, às 19:03, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
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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 1022205 e o código CRC
77040F2D.

Referência: Processo nº 23070.023896/201995

SEI nº 1022205

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098743&infra_sistema=1…

9/9

