UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 146/2019
Processo nº 23070.019823/2019-07
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 de equipamentos e materiais para solução de segurança e
monitoramento, especiﬁcados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão nº 072/2019 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:
01.424.128/0001-45 - LUIZ TADEO DAMASCHI

ENDEREÇO: Rua Álvaro Botelho n.º 929 - Bairro Belizandra - Lavras - MG. CEP: 37200-000.
TELEFONE: (35) 3821-4343
EMAIL: tnutri2@gmail.com
REPRESENTANTES: LUIZ TADEO DAMASCHI, CPF: 003.221.118-03 e RG N.º 7.613.965-7.

Item Descrição

Unidade de Fornecimento

Quantidade

Valor Unitário

Valor Global

8

UNIDADE

100

R$ 158,9900

R$ 15.899,0000

CONTATO ELETRONICO

Marca: GILTAR
Fabricante: GILTAR
Modelo / Versão: UNIDADES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE 100 CONTATO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO – PARA PORTÕES E GARAGENS À
PROVA DE INTEMPÉRIES, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, DIMENSÕES DE 106 X 38 X 10 MM (SENSOR), 106 X 16 X
16MM (ÍMA), 50 X 50 MM (L);
9

APARELHO CHOQUE ELÉTRICO

UNIDADE

5

R$ 230,1800

R$ 1.150,9000

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: UNIDADES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE 5 ELETRIFICADOR, CERCA ELÉTRICA COM 1 ZONA DE ALARME E CONTROLE
REMOTO- 4 X MAIS POTENTE (2 JOULES), EXCLUSIVA SAÍDA CONSTANTE DE TENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL
DA BATERIA, GABINETE PLÁSTICO; CIRCUITO DE RETORNO ÓPTICO;, RETORNO TERRA INTELIGENTE, 3 OPÇÕES DE DISPARO DE
SIRENE: INTERROMPIDO INTELIGENTE, CONTÍNUO OU INTERROMPIDO. ARME/DESARME PELO CONTROLE REMOTO, ENTRADA
PARA ARME/DESARME VIA TECLADO, ACEITA SENSORES COM FIO E/OU SEM FIO 433,92 MHZ, 1 ZONA MISTA, DOIS MODOS DE
ALARME/DESARME ; MODO NORMAL (PADRÃO DE FÁBRICA) – TECLA 1,2 E 3 DO CONTROLE ARMA/DESARMA ALARME E
CHOQUE. MODO DIVIDIDO: ARMA/DESARMA ALARME, ARMA/DESARMA CHOQUE E ARMA/DESARMA ALARME E CHOQUE;
TENSÃO DE SAÍDA 8000V, COMPRIMENTO MÁXIMO DE FIAÇÃO (FIO 0,60 MM = 2.000M LINEARES/ FIO 0,90MM = 3.500M LINEARES /
FIO 1,20MM = 5.000M LINEARES);

Total do Fornecedor:

R$ 17.049,9000

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,
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.
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.
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) Wantuir Etero da Silva, Matrícula SIAPE nº 1502339, lotado(a) no DTEL/UFG, como gestor do Registro de
Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Gabriel Oliveira Machado, Matrícula SIAPE nº 3068522, lotado(a) no DTEL/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 072/2019.
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, 02 de dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ TADEO DAMASCHI, Usuário Externo, em 06/12/2019, às 09:11, 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 Sandramara Ma as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, em 30/12/2019, às 14:44, 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 1034485 e o código CRC F7E8A842.

Referência: Processo nº 23070.019823/2019-07

SEI nº 1034485

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 147/2019
Processo nº 23070.019823/2019-07
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 de equipamentos e materiais para solução de segurança e
monitoramento, especiﬁcados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão nº 072/2019 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:
03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI

ENDEREÇO: Rua Francisco Nunes, n.º 557 / 337 - Rebouças - Curi ba - PR. CEP: 80.215-000.
TELEFONE: (41) 3015-5696
EMAIL: rpf@rpfcomercial.com.br; contato@rpfcomercial.com.br
REPRESENTANTES: ELCIO CASTELHANO, CPF: 032.750.798-59 e RG N.º 8.005.461 SSP/SP.

Item

Descrição

Unidade de Fornecimento

Quantidade

Valor Unitário

Valor Global

GRUPO 2

-

-

-

R$ 14.867,1300

Total do Fornecedor:

R$ 14.867,1300

Item: 1 - GRUPO 2
Descrição: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
Descrição Complementar: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO, SISTEMA
ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 12 V
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200
Unidade de fornecimento: EMBALAGEM 5,00 UN
Valor Estimado: R$ 4,4600
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: RPF COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 4,5000 , com valor negociado a R$ 4,4600 e a quantidade
de 200 EMBALAGEM 5,00 UN .
Item: 17 - GRUPO 2
Descrição: MOTOR ELÉTRICO
Descrição Complementar: MOTOR ELÉTRICO, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO PORTÃO DESLIZANTE, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS FLUXO BAIXO, COM 2 CONTROLES, POTÊNCIA NOMINAL 1/4 HP
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7
Valor Estimado: R$ 1.408,5900
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: RPF COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.411,1000 , com valor negociado a R$ 1.408,5900 e a quantidade
de 7 UNIDADE .
Item: 25 - GRUPO 2
Descrição: SENSOR INFRAVERMELHO
Descrição Complementar: SENSOR, SEM FIO COM RESSONADOR SAW 433,92 NÃO NECESSITA DE AJUSTE DE FREQUÊNCIA, SENSOR
SEM FIO HOPPINGCODE, FREQUÊNCIA 433,92 MHZ, NÃO NECESSITA DE AJUSTE DE FREQUÊNCIA, ALCANCE DE ATÉ 150 METROS
LIVRE DE OBSTÁCULO, OBS.: ESTE ITEM DEVE SER COMPATÍVEL COM ITEM 17.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 41,8800
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: RPF COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 41,3500 e a quantidade de 50 UNIDADE .
Item: 29 - GRUPO 2
Descrição: TRANSMISSOR
Descrição Complementar: ´TRANSMISSOR, CONTROLE REMOTO, ALCANCE DE ATÉ 100M, RESSONADOR SAW, TECNOLOGIA
HOPPINGCODE E ROLLING CODE, MODELO TIPO CHAVEIRO, 3 TECLAS INDEPENDENTES, FREQUÊNCIA FIXA (SEM AJUSTE) 433
MHZ, JÁ VEM COM BATERIA, HOPPINGCODE/ ROLLING CODE, ALCANCE DE 100M SEM OBSTÁCULOS, DISPONÍVEL NAS CORES
PRETO, PRATA E ROSA. OBS.: ESTE ITEM DEVE SER COMPATÍVEL COM ITEM 17.´
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 70
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 29,2500
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: RPF COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R$ 29,2500 e a quantidade de 70 UNIDADE .

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,
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.
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.
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) Wantuir Etero da Silva, Matrícula SIAPE nº 1502339, lotado(a) no DTEL/UFG, como gestor do Registro de
Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Gabriel Oliveira Machado, Matrícula SIAPE nº 3068522, lotado(a) no DTEL/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 072/2019.
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, 02 de dezembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Elcio Castelhano, Usuário Externo, em 17/12/2019, às 09:59, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, em 30/12/2019, às 14:44, 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 1034496 e o código CRC A41FD811.

Referência: Processo nº 23070.019823/2019-07

SEI nº 1034496

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 148/2019
Processo nº 23070.019823/2019-07
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 de equipamentos e materiais para solução de segurança e
monitoramento, especiﬁcados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão nº 072/2019 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:
15.408.392/0001-08 - CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI

ENDEREÇO: Rua Regina Maria, quadra 101, Lote 04 - Sala 02 - Jardim Progresso - Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74.968-940.
TELEFONE: (62) 3282-2525
EMAIL: rodrigo@grupocentrooeste.com.br; centrooeste@grupocentrooeste.com.br
REPRESENTANTES: RODRIGO DE OLIVEIRA, CPF: 001.643.701-29 e RG N.º 424.971-2 SSP/GO.
Item Descrição
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Unidade de Fornecimento

Quantidade

Valor Unitário

Valor Global

GRUPO 3

-

-

-

R$ 16.741,5000

INTERFONE

UNIDADE

7

R$ 172,5000

R$ 1.207,5000

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: IPR8000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INTERFONE ,COM 2 SAÍDAS PARA FECHADURA, COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO
DIGITAL, SENSOR DE PORTA ABERTA (NECESSÁRIO SENSOR MAGNÉTICO), MÓDULO EXTERNO COM TECLA LUMINOSA,
CAPACIDADE PARA ATÉ 3 MÓDULOS INTERNOS, PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO,
AVISO SONORO SE VIOLADO, OPÇÃO DE FONTE INTERNA OU EXTERNA, AJUSTE DE VOLUME NO MÓDULO EXTERNO,
INSTALAÇÃO COM 2 FIOS (+ E-), INTERFACE COM CENTRAL DE ALARME;
21

RECEPTOR DECODIFICADOR

UNIDADE

10

R$ 75,0000

R$ 750,0000

Marca: JFL
Fabricante: JFL
Modelo / Versão: Rrc-300
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RECEPTOR, APLICAÇÃO CONTROLE REMOTO, ALCANCE DE ATÉ 100M SEM OBSTÁCULOS,
LIGA/ DESLIGA 3 CARGAS INDEPENDENTES ATÉ 400W, FREQUÊNCIA 433MHZ, APRENDE 60 CONTROLES E SENSORES, INDICAÇÃO
DE ABERTURA E FECHAMENTO (SL-210), PROGRAMAÇÃO INDEPENDENTE DAS TECLAS DO CONTROLE, TEMPORIZADO;
Total do Fornecedor:

R$ 18.699,0000

GRUPO 3:
Item: 7 - GRUPO 3
Descrição: CENTRAL TELEFÔNICA - COMPONENTE / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: ´CENTRAL, COMUNICAÇÃO CONDOMINIAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE MÁXIMA 112
RAMAIS. 7 PLACAS DE 16 RAMAIS, CONSUMO MÁXIMO 52 W (37,44K WH/MÊS), DIMENSÕES DO PRODUTO 23CM X 34CM X 11CM
(ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), DISTÂNCIA MÁXIMA ATÉ O TELEFONE COM CABO CI-40 RAMAL DESBALANCEADO
ATÉ 250M, RAMAL BALANCEADO ATÉ 2500M, 8 ENLANCES POR CENTRAL, ENTRADA PARA LINHA TELEFÔNICA SIM 2
LOCALIZADAS NA PLACA TRONCO. NÃO OCUPA POSIÇÃO DE RAMAL. PLACA TRONCO É OPCIONAL. EXTENSÕES ATÉ 3
TELEFONES EM EXTENSÃO. GARANTIA DE 1 (UM) ANO, IDENTIFICADOR DE CHAMADA SIM- IDENTIFICADOR MAXCOM EM
TODOS OS RAMAIS DA CENTRAL. INSTALAÇÃO PLACA DE RAMAL BALANCEADO 2 FIOS PARA CADA APARTAMENTO, PLACA DE
RAMAL DESBALANCEADO 2 FIOS PARA CADA APARTAMENTO OU FIAÇÃO COMUM.INTERLIGAÇÃO NÃO DISPONÍVEL,
LIGAÇÕES SIGILOSAS SIM, DESDE QUE USADOS 2 FIOS PARA CADA APTO. MODULARIDADE DE 16 EM 16 RAMAIS. NA FALTA DE
ENERGIA ELÉTRICA NÃO PERDE PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA, LINHA TELEFÔNICA 1 É COMUTADA NO RAMAL FÍSICO 201.
NUMERAÇÃO DOS RAMAIS NUMERAÇÃO FÍSICA 201 A 312 RAMAIS PODENDO SER ASSOCIADO AOS APTOS DE 1 A 5 DÍGITOS
(ATÉ 65534). PESO BRUTO 2 KG. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0º C A 37º C, TENSÃO DE OPERAÇÃO 90 A 240 VAC (AUTOMÁTICA)
50/60HZ,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 1.679,7400
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.550,0000 e a quantidade
de 3 UNIDADE .
Item: 18 - GRUPO 3
Descrição: PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO
Descrição Complementar: PLACA, CENTRAL TELEFÔNICA PARA PORTARIA,TRONCO DE 16 RAMAIS BALANCEADOS, CONECTOR
DE PRESSÃO ENGATE RÁPIDO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6
Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R$ 901,1700
Situação: Homologado

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 889,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .

Item: 19 - GRUPO 3
Descrição: PORTEIRO ELETRÔNICO
Descrição Complementar: ´PORTEIRO, ELETRÔNICO DE 01 TECLA PARA CENTRAL DE PORTARIA, TECLAS LUMINOSAS, SAÍDA
PARA FECHADURA ELETROMAGNÉTICA (12V) E CONTATO SECO, FONTE INTERNA CHAVEADA FULL RANGE AUTOMÁTICA
DE 90 A 240 VAC (AUTOMÁTICA), CAPACIDADE PARA FONTE EXTERNA 18 VDC, 500 MA (NÃO INCLUSA), SENHA GERAL PARA
BLOQUEIO DE PROGRAMAÇÕES, PROGRAMAÇÃO DE ATÉ 10 DÍGITOS, AJUSTE DE ÁUDIO INTE, DISCAGEM DTMF, SEM
PERDA DE PROGRAMAÇÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ABERTURA DE FECHADURA POR BOTOEIRA
(INTERNO), CAPACIDADE PARA INTEGRAÇÃO E CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, ABERTURA DE FECHADURA
POR TELEFONE (MF). ´
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 673,8300
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 671,5000 e a quantidade
de 5 UNIDADE .
Item: 20 - GRUPO 3
Descrição: PORTEIRO ELETRÔNICO
Descrição Complementar: PORTEIRO, ELETRÔNICO DE 13 TECLAS PARA CENTRAL DE PORTARIA, TECLAS LUMINOSAS, SAÍDA
PARA FECHADURA E ELETROMAGNÉTICA (12V) E CONTATO SECO, FONTE INTERNA CHAVEADA FULL RANGE AUTOMÁTICA DE
90 A 240 VAC (AUTOMÁTICA), CAPACIDADE PARA FONTE EXTERNA 12 VDC, 500 MA (NÃO INCLUSA), ABERTURA DE FECHADURA
POR SENHA INDIVIDUAL (EXTERNO), SENHA GERAL PARA BLOQUEIO DE PROGRAMAÇÕES, PROGRAMAÇÃO DE ATÉ 10
DÍGITOS, AJUSTE DE ÁUDIO INTERNO, DISCAGEM DTMF SEM PERDA DE PROGRAMAÇÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA
ELÉTRICA, ABERTURA DE FECHADURA POR BOTOEIRA (INTERNO), CAPACIDADE PARA INTEGRAÇÃO E CONTROLE DE
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, ABERTURA DE FECHADURA POR TELEFONE (MF), COR PRETO, 2 SAÍDAS PARA FECHADURA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 695,4800
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 680,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .
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,
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.
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.
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) Wantuir Etero da Silva, Matrícula SIAPE nº 1502339, lotado(a) no DTEL/UFG, como gestor do Registro de
Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Gabriel Oliveira Machado, Matrícula SIAPE nº 3068522, lotado(a) no DTEL/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 072/2019.
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, 02 de dezembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo de Oliveira, Usuário Externo, em 05/12/2019, às 15:58, 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 30/12/2019, às 14:44, 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 1034502 e o código CRC B3955555.

Referência: Processo nº 23070.019823/2019-07

SEI nº 1034502

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 149/2019
Processo nº 23070.019823/2019-07
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 de equipamentos e materiais para solução de segurança e
monitoramento, especiﬁcados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão nº 072/2019 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:
16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA

ENDEREÇO: Estrada Senador Salgado Filho, n.º 726 - Olinda - Nilópolis - RJ. CEP: 26.510-111.
TELEFONE: (21) 2692-8918
EMAIL: hlpsolu ons@hlpsolu ons.com.br
REPRESENTANTES: ALCILENE MOREIRA DOS SANTOS, CPF: 081.648.237-32 e RG N.º 11.339.905-9 DETRAN/RJ

Item

Descrição

Unidade de Fornecimento

Quantidade

Valor Unitário

Valor Global

2

BATERIA SELADA

UNIDADE

70

R$ 59,4200

R$ 4.159,4000

R$ 17,8900

R$ 894,5000

Marca: Barasch
Fabricante: Barasch
Modelo / Versão: 12V 7A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 AH
12

FONTE ALIMENTAÇÃO

UNIDADE

50

Marca: Tektop
Fabricante: Tektop
Modelo / Versão: Fonte 12v 2a
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PINO, CONECTOR DE FORÇA
DC: PLUG P4 PARA SAÍD A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTE SAÍDA 1 A, DIMENSÕES 80 X 60 X
60 MM, APLICAÇÃO CÂMERA DE CFTV (CÂMERA DE VIGILÂNCIA), FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ
Total do Fornecedor:

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Goiás – UFG e não haverá par cipantes.

R$ 5.053,9000

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,
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.
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.
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) Wantuir Etero da Silva, Matrícula SIAPE nº 1502339, lotado(a) no DTEL/UFG, como gestor do Registro de
Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Gabriel Oliveira Machado, Matrícula SIAPE nº 3068522, lotado(a) no DTEL/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 072/2019.
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, 02 de dezembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por ALCILENE MOREIRA DOS SANTOS, Usuário Externo, em 09/12/2019, às 16:12, 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 Sandramara Ma as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, em 30/12/2019, às 14:44, 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 1034510 e o código CRC AF5201C7.

Referência: Processo nº 23070.019823/2019-07

SEI nº 1034510

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 150/2019
Processo nº 23070.019823/2019-07
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 de equipamentos e materiais para solução de segurança e
monitoramento, especiﬁcados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão nº 072/2019 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:
27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO EIRELI

ENDEREÇO: Rua Sergio Murilo Mar ns, 405. Jardim Janaina – Biguaçu –SC, CEP: 88.162-045.
TELEFONE: (48) 3285-1802 / (48) 98479-7286
EMAIL: cordeiro.atacadista@gmail.com
REPRESENTANTES: DOUGLAS CORDEIRO, CPF: 046.816.689-07 e RG N.º 484777-8
Item Descrição

Unidade de Fornecimento

Quantidade

Valor Unitário

Valor Global

22

UNIDADE

15

R$ 594,9400

R$ 8.924,1000

PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO

Marca: paradox
Fabricante: paradox
Modelo / Versão: DG85
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SENSOR (DETECTOR DIGITAL), SEGURANÇA, ALARME INFRAVERMELHO, EXTERNO
DUPLO, DETECÇÃO ATÉ 40KG, CAIXA RESISTENTE A ÁGUA, POEIRA, VENTO, QUEDAS E TEMPERATURAS EXTREMAS,
COMPOSTO POR SISTEMA QUE IGNORE ANIMAIS DE ATÉ 40KG), INVÓLUCRO RESISTENTE A IMPACTO E A TEMPERATURA (- 35° A
50° C), FILTRO DE SISTEMA ÓTICO DUPLO (2 SENSORES DE ELEMENTO DUPLO OPOSTOS), LENTE PROTEGIDA A RAIOS UV,
DETECÇÃO DIGITAL DUPLA OPOSTA, NÍVEL DE SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL, DOIS MODOS DE OPERAÇÃO (ENDEREÇÁVEL PELO
BUS PARA DIGIPLEX OU A OPERAÇÃO CONVENCIONAL POR RELÉ)
Total do Fornecedor:

R$ 8.924,1000

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.
4.2. 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,
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.
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.
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) Wantuir Etero da Silva, Matrícula SIAPE nº 1502339, lotado(a) no DTEL/UFG, como gestor do Registro de
Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Gabriel Oliveira Machado, Matrícula SIAPE nº 3068522, lotado(a) no DTEL/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 072/2019.
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, 02 de dezembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS CORDEIRO, Usuário Externo, em 23/12/2019, às 14:51, 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 30/12/2019, às 14:44, 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 1034517 e o código CRC 2393D170.

Referência: Processo nº 23070.019823/2019-07

SEI nº 1034517

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 151/2019
Processo nº 23070.019823/2019-07
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 de equipamentos e materiais para solução de segurança e
monitoramento, especiﬁcados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão nº 072/2019 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:
30.536.039/0001-99 - CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ENDEREÇO: Avenida Anápolis - Quadra 29-A, Lote 07 - Sala 01 - Vila Brasília - Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74.911-360.
TELEFONE: (62) 3085-0047
EMAIL: cis.tecnologia2018@gmail.com
REPRESENTANTES: CIBELE ADAMI SCHMIDT PIRES, CPF: 757.128.306-04 e RG N.º 5701833 SSP/MG

Item

10

Descrição

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Global

GRUPO 1

-

-

-

R$ 236.896,2128

10

R$ 70,0000 R$ 700,0000

ARAME DE ACO COM REVESTIMENTO DE MATERIAL
UNIDADE
PLASTICO

Marca: EMM
Fabricante: EMM
Modelo / Versão: 2MM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO, ELETRO PLÁSTICO 2MM PARA CERCA ELÉTRICA ESPESSURA DO FIO DE 2MM, FIO
ELETROPLÁSTICO COM TRATAMENTO UV, COM 15 FIOS DE MONITORAMENTOS E 6 FIOS DE AÇO INOX DE 0,16MM, MAIS
PRÁTICO, LEVE E ECONÔMICO QUE O ARAME GALVANIZADO, BOBINA COM 500 METROS
26

SIRENE MULTIAPLICAÇÃO

UNIDADE

150

R$ 14,5000 R$ 2.175,0000

Marca: Securi Service
Fabricante: Securi Service
Modelo / Versão: 12V
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIRENE, SEGURANÇA, USO NA ÁREA DE SEGURANÇA AUTOMOTIVA OU PREDIAL,
ALARME SONORO OUVIDO A DISTÂNCIA DEVIDO A POTÊNCIA SONORA DE 120DB A 30CM, 112DV A 1M, 100DB A 2M, 70 DB A5M
E 40DB A 10M. SOM AGUDO. TENSÃO DC 6 A 12V.CONSUMO 200 MA. LIGAÇÃO 2 FIOS (POSITIVO E NEGATIVO), POTÊNCIA
SONORA MÁXIMA DE 120DB A 30CM, DIMENSÕES 60MM X 75MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO)

Total do Fornecedor:

R$ 239.771,2128

GRUPO 1:
Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: CONJUNTO ALARME CONTRA INTRUSÃO
Descrição Complementar: CENTRAL, ALARME 5 ZONAS (CAIXA DE METAL), PLACA CENTRAL,TECLADO 32 ZONAS, BATERIA 12V 7
AMP. TRANSFORMADOR 16,5V 2 AMP.) KIT 5 ENTRADAS DE ZONA OU COM 10 COM ZONA DUPLA, EXPANSÍVEL A 32 ZONAS
SUPORTA MODO STAY D , EXPANSÍVEL ATÉ 16 PGMS, 2 PARTIÇÕES, 32 CÓDIGOS DE USUÁRIO, SUPORTA SÉRIE PCS, SUPORTA
MÓDULO DE INTERNET IP 100, SUPORTA VDMP3 PLUG-IN COMUNICADOR DE VOZ, FIRMWARE ATUALIZÁVEL VIA 307USB E
WINLOAD, MENU CÓDIGOS DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA PARA O INSTALADOR, MASTER E MANUTENÇÃO, VÁRIOS
NÚMEROS DE TELEFONE: 3 PARA A ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO, 5 PARA DISCAGEM PESSOAL E 1 DE COMUNICAÇÃO
PAGER, AUTOMATICDAYLIGTHSAVINGS TIME RECURSO, APERTE O BOTÃO RESET SOFTWARE (REDEFINIR OS VALORES PADRÃO
E REINICIAR), CONEXÃO DIRETA COM A TRANSMISSÃO 9.6K WINLOAD, 256 EVENTOS NA MEMÓRIA, ENCAIXA-SE EM 20 CM X
25,5 CM X 7,6 CM E 28 CM X 28CM X 7,6 CM CAIXAS DE METAL, CARACTERÍSTICAS DO TECLADO: MOSTRA 32 ZONAS LED, LEDS
SEPARADOS DE ARME, DORMIR, STAY E DESLIGADO POR PARTIÇÃO E UM LED STAYD, ATUALIZA FIRMWARE VIA 306USB E
WINLOAD, 1 ENTRADA DE ZONA, CONFIGURA AVISO DE ZONA INDEPENDENTE, 8 BOTÕES DE AÇÃO UM TOQUE, 3 PÂNICOS
ACIONADOS PELO TECLADO, LUZ DE FUNDO AJUSTÁVEL, CONECTADO A 4 FIOS DA EXPANSÃO BUS,
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 437,4600
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 437,4000 e a quantidade de 15 UNIDADE .
Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: CONJUNTO ALARME CONTRA INTRUSÃO
Descrição Complementar: CENTRAL, ALARME CARACTERÍSTICAS: KIT CENTRAL 16 ZONAS (CAIXA DE METAL, PLACA CENTRAL,
TECLADO 32 ZONAS, BATERIA 12V 7 AMP TRANSFORMADOR 16,5V 2 AMP.), 16 ENTRADAS DE ZONA OU COM 32 COM ZONA
DUPLA, EXPANSÍVEL A 32 ZONAS, SUPORTA MODO STAYD, EXPANSÍVEL ATÉ 16 PG MS, 2 PARTIÇÕES, 32 CÓDIGOS DE USUÁRIO,
SUPORTA SÉRIE PCS, SUPORTA MÓDULO DE INTERNET IP 100, SUPORTA VDMP3 PLUG-IN COMUNICADOR DE VOZ, FIRMWARE
ATUALIZÁVEL VIA 307 USB E WINLOAD, MENU CÓDIGOS DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA PARA O INSTALADOR, MASTER E

MANUTENÇÃO, VÁRIOS NÚMEROS DE TELEFONE: 3 PARA A ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO, 5 PARA DISCAGEM PESSOAL E 1
DE COMUNICAÇÃO PAGER, AUTOMATIC DAYLIGTHSAVINGS TIME RECURSO, APERTE O BOTÃO RESET SOFTWARE (REDEFINIR
OS VALORES PADRÃO E REINICIAR), CONEXÃO DIRETA COM A TRANSMISSÃO 9,6K WINLOAD, 256 EVENTOS NA MEMÓRIA,
ENCAIXA-SE EM 20 CM X 25,5 CM X 7,6 CM E 28 CM X28 CM X 7,6 CM CAIXAS DE METAL, 4 SAÍDAS PGM NA PLACA, SAÍDA
POSITIVA OU NEGATIVA, 1 RELÉ DE ALARME, CARACTERÍSTICAS DO TECLADO: MOSTRA 32 ZONAS LED, LEDS SEPARADOS DE
ARME, DORMIR, STAY E DESLIGADO POR PARTIÇÃO E UM LED STAYD, ATUALIZA FIRMWARE VIA 306USB E WINLOA D, 1
ENTRADA DE ZONA, CONFIGURA AVISO DE ZONA INDEPENDENTE, 8 BOTÕES DE AÇÃO UM TOQUE
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 1.480,5300
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.474,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .
Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: CONJUNTO ALARME CONTRA INTRUSÃO
Descrição Complementar: ´CENTRAL, ALARME KIT 8 ZONAS (CAIXA DE METAL, PLACA CENTRAL, TECLADO 32 ZONAS, BATERIA
12V 7AMP. TRANSFORMADOR 16,5V 2AMP.), SUPORTA MODO STAYD, 4 FIOS DE BARRAMENTO DE EXPANSÃO EXPANSÍVEL ATÉ
32 ZONAS, EXPANSÍVEL ATÉ 16 PGMS, 2 PARTIÇÕES, 32 CÓDIGOS DE USUÁRIO, SUPORTA SÉRIE PCS, SUPORTA MÓDULO IP 100
INTERNET, SUPORTA VDMP3 PLUG-IN TELEFÔNICO DE VOZ, SUPORTA TECLADO DE MÃO REM3 REMOTO EXIGIR RTX3 V1.31 OU
SUPERIOR (SP4000 ÚNICO CAMINHO), NO CAMPO DE UPGRADE DE FIRMWARE ATRAVÉS DE UMA 307USB, MENU DE
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA PARA A, MESTRE INSTALADOR E CÓDIGOS DE MANUTENÇÃO, VÁRIOS NÚMEROS: TRÊS PARA A
ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO, 5 PARA DISCAGEM PESSOAL E 1 PARA A COMUNICAÇÃO DE PAGER (SP65: VIA PCS200 SÓCOMUNICAÇÃO GSM), CIRCUITO DISCADOR PATENTEADO 2 OPTOACOPLADOR O COMUNICADOR MAIS CONFIÁVEL NA
INDÚSTRIA PATENTES DOS EUA 5.751.803, RE39406 (N/A COM O SP65), AUTOMÁTICO DAYLIGTH SAVINGS TIME RECURSO,
APERTE O BOTÃO RESET SOFTWARE (REDEFINIR OS VALORES PADRÃO E REINICIAR), CONTATO DIRETO COM 9.6K BAUD, 256
EVENTOS DE BUFFER, ADAPTA-SE EM 20 CM X 25.5 CM X 7,6 CM (8 POL X 10IN X 3 POL) E 28 CM X 28 CM X 7,6CM (11IN X 11 IN X 3
POL) CAIXAS DE METAL, CARACTERÍSTICAS DO TECLADO:MOSTRA 32 ZONAS LED, LEDS SEPARADOS DE ARME,
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 1.177,9900
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado

Adjudicado para: CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.100,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .
Item: 13 - GRUPO 1
Descrição: PAINEL ALARME
Descrição Complementar: ´INTERFACE, CENTRAL DE ALARME, COMUNICAÇÃO DIRETA 307 USB, INCORPORA UMA PORTA USB E
UMA PORTA SERIAL (DB-9), PERMITE A CENTRAL DE ALARME COMUNICAR COM UM PC EM ATÉ 8 METROS, CONECTE A PARTIR
DA PORTA SERIAL DA CENTRAL DE ALARME PARA UM PC PELA PORTA SERIAL (DB9) OU PORTA USB, INCLUI 3 LEDS
INDICADORES (PC, CENTRAL E RX/TX), VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO 57,6 KBPS (MAGELLAN), 38,4 KBPS (EVO), 9,6 KBPS
(SÉRIES MG, SPECTRA SP E ESPRIT E). OBS.: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS AS
CENTRAIS UTILIZADAS NA UFG E A RECEPTORA PARADOX IPR-512.EQUIVALENTE OU SUPERIOR.´
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 622,7300
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 488,9899 e a quantidade de 2 UNIDADE .
Item: 15 - GRUPO 1
Descrição: CONTATO ELETRONICO
Descrição Complementar: ´MÓDULO, EXPANSÃO 8 ZONAS (COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE ALARME) CONECTADO
DIRETAMENTE A CENTRAL DE ALARME ATRAVÉS DE 4 FIOS, FIRMWARE ATUALIZÁVEL, SUPORTA BARRAMENTO DIN DE 35 MM,
8 ZONES COM FIO, 8 LED´S PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ZONAS ABERTAS, 3 LED´S PARA STATUS DO MÓDULO. OBS.: ESTE
MÓDULO DEVE SER COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE 192 ZONAS. EQUIVALENTE OU SUPERIOR.´
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 646,9700
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 640,0000 e a quantidade de 15 UNIDADE .
Item: 16 - GRUPO 1
Descrição: CONTATO ELETRONICO
Descrição Complementar: ´MÓDULO, IP DE INTERNET, SUPORTE SSL PARA ENVIAR E-MAILS PROTEGIDOS POR MEIO DA CAMADA

DE SOQUETES DE PROTEÇÃO, UM PROTOCOLO PARA SUPORTE HTTPS PARA MELHORAR A SEGURANÇA (HYPER TEXT
CRIPTOGRAFAR INFORMAÇÕES NA INTERNET), TRANSFER PROTOCOL SECURE, UM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO
AMPLAMENTE UTILIZADO PARA A COMUNICAÇÃO SEGURA ATRAVÉS DE UMA REDE DE COMPUTADOR), DUAS E/S NA PLACA
CONTROLE ATRAVÉS DA INTERFACE WEB, ENVIO DE EMAIL, REGISTRO DE EVENTOS NA INTERFACE WEB EXIBE OS ÚLTIMOS 64
EVENTOS, FÁCIL INSTALAÇÃO - CLIPE EMBUTIDO PARA MONTAGEM EM UMA CAIXA DE METAL, REPORTE DE EVENTOS DA
CENTRAL DE ALARME VIA IP PARA A RECEPTORA DE MONITORAMENTO PARADOX IPR512, CONTROLA E MONITORA UMA
CENTRAL DE ALARME ATRAVÉS DE UMA REDE IP (LAN/WAN/INTERNET), COMPATÍVEL COM AS LINHAS DE CENTRAL DE
ALARME SPECTRA SP (V2.10 OU SUPERIOR) MG5000/MG5050 (V2.10 OU SUPERIOR) E DIGIFLEX EVO. USE O NEWARE, WINLOAD
OU BABYWARE PARA ACESSAR O SISTEMA ATRAVÉS DA INTERNET, RECEBA NOTIFICAÇÃO DO SISTEMA VIA EMAIL., ARME E
DESARME PARTIÇÕES INDIVIDUAIS ATRAVÉS DO NAVEGADOR WEB, EXIBE O STATUS AO VIVO DE TODAS AS ZONAS E
PARTIÇÕES ( POR EXEMPLO, ABERTURA/FECHAMENTO, ARME/DESARME,PROBLEMAS E ALARMES) ATRAVÉS DO NAVEGADOR
WEB. PARADOXMYHOME DISPONÍVEL PARA ENDEREÇO
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 70
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 762,2400
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 599,9699 e a quantidade de 70 UNIDADE .
Item: 23 - GRUPO 1
Descrição: SENSOR INFRAVERMELHO
Descrição Complementar: ´SENSOR, INFRAVERMELHO - 11 X 11 METROS COM ÂNGULO DE VISÃO DE 110º IMUNIDADE
EXTREMAMENTE ELEVADA À INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E POR RÁDIO-FREQUÊNCIA, A PLACA DO CIRCUITO
USA SOMENTE COMPONENTES SMD, RELÉ DE ESTADO-SÓLIDO, CHAVE DE TAMPER, COMPATÍVEL COM AS CENTRAIS DE
ALARMES UTILIZADAS NA UFG. EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ´
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 800
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 91,4600
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 67,8093 e a quantidade de 800 UNIDADE .
Item: 24 - GRUPO 1

Descrição: SENSOR INFRAVERMELHO
Descrição Complementar: ´SENSOR, INFRAVERMELHO ATIVO, ALCANCE 100 METROS DE DISTÂNCIA DE PROTEÇÃO, MATERIAL DE
RESINA PC, FEIXES DUPLOS INTERROMPIDOS, FEIXE DUPLO COM MODULAÇÃO POR PULSO COM LED IR, TEMPO DE RESPOSTA
50~700M, VOLTAGEM DC 10.8-28V (SEM POLARIDADE), CORRENTE RX 33MA ETX 27MA, TRANSMISSOR VERDE ACESO, USO
INTERNO OU EXTERNO, FUNÇÕES DE MEDIDOR INTERNO PARA AJUSTE DE SENSIBILIDADE - UNIDADE CORRESPONDE A UM
PAR´
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 752,7900
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 752,7900 e a quantidade de 30 UNIDADE .
Item: 27 - GRUPO 1
Descrição: ´TECLADO´
Descrição Complementar: ´TECLADO, LCD EXIBE ZONA EM ALARME: AS ZONAS EM ALARME SÃO EXIBIDAS ATÉ O SISTEMA SER
DESARMADO, FIRMWARE ATUALIZÁVEL VIA CONV4USB E SOFTWARE WINLOAD, PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE REMOTO
SIMPLIFICADA PARA USUÁRIO FINAL, COMPATÍVEL COM OS PAINÉIS DGP-848, EVO96, EVO48 E EVO 192, TELA DE CRISTAL
LÍQUIDO AZUL DE 32 CARACTERES COM MENSAGENS PROGRAMÁVEIS (VIA CHAVE DE MEMÓRIA, WINLOAD, NEWERE OU
ATRAVÉS DA FUNÇÃO CÓPIA DE MÓDULO), DISPONÍVEIS EM PORTUGUÊS, PODE SER DEFINIDO PARA UMA OU MAIS PARTIÇÕES,
1 ENTRADA DE ZONA E 1 SAÍDA PGM, CHIME DE ZONA INDEPENDENTE, 14 TECLAS COM FUNÇÃO ONE-TOUCH, 3 PÂNICOS DE
TECLADO, BRILHO, CONTRASTE E VELOCIDADE DE ROLAGEM AJUSTÁVEIS, RELÓGIO NO FORMATO 12 OU 24 HORAS. OBS.: O
EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS DOS ITENS 04, 05, 06. EQUIVALENTE OU
SUPERIOR´
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 1.141,6400
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.141,6400 e a quantidade de 5 UNIDADE .
Item: 28 - GRUPO 1
Descrição: ´TECLADO´

Descrição Complementar: ´TECLADO, LED COMPATÍVEL COM MG5000, MG5050 E SPECTRA SÉRIE SP, SUPORTA MODO STAYD, 32
ZONAS LED, SEPARE BRAÇO, DURMA, STAY E DESLIGAR LEDS POR PARTIÇÃO, EM CAMPO, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE VIA
307USB E WINLOAD, 1 ENTRADA DE ZONA DE TECLADO, INDEPENDENTEMENTE DEFINIR AS ZONAS DE CARRILHÃO, 7 UM
TOQUE DE BOTÕES DE AÇÃO, 3 TECLADO ATIVADO ALARMES DE PÂNICO, RETROILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL, CONECTA-SE A 4
FIOS DE BARRAMENTO DE COMUNICAÇÃO. OBS.: DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM AS CENTRAIS DE ALARME UTILIZADAS NA
UFG. EQUIVALENTE OU SUPERIOR´
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 696,6500
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de 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 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,
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.
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.
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) Wantuir Etero da Silva, Matrícula SIAPE nº 1502339, lotado(a) no DTEL/UFG, como gestor do Registro de
Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Gabriel Oliveira Machado, Matrícula SIAPE nº 3068522, lotado(a) no DTEL/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 072/2019.
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, 02 de dezembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Cibele Adami Schmidt Pires, Usuário Externo, em 06/12/2019, às 15:54, 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 30/12/2019, às 14:44, 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 1034522 e o código CRC 88E23EDE.

Referência: Processo nº 23070.019823/2019-07

SEI nº 1034522

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 152/2019
Processo nº 23070.019823/2019-07
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 de equipamentos e materiais para solução de segurança e
monitoramento, especiﬁcados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão nº 072/2019 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:
74.428.657/0001-90 - ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA

ENDEREÇO: Rua General Severiano, 58 A - Vila Invernada – São Paulo – SP. CEP 03.350-120.
TELEFONE: (81) 3096-1446
EMAIL: contato@newplaytelecom.com.br
REPRESENTANTES: VIVIANE ROSE NOVO TRINDADE DOS SANTOS, CPF: 275.968.818-66 e RG N.º 32.353.303-6.

Item

Descrição

Unidade de Fornecimento

Quantidade

Valor Unitário

Valor Global

3

FIO TELEFÔNICO

ROLO 100,00 M

1500

R$ 55,0000

R$ 82.500,0000

Marca: megatron
Fabricante: megatron
Modelo / Versão: megatron
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO, CCI 3, PARES, BITOLA 0.50 CABO MULTICORES ALARME 03 PARES - 26 OU 24.
CENTRAIS DE ALARMES, CENTRAIS DE TELEFONES. CONDUTOR INTERNO FIO DE COBRE ESTANHADO ELETROLÍTICO MOLE.
BITOLA 0,50MM. ISOLAÇÃO INTERNA POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COLORIDOS. ISOLAÇÃO EXTERNA PVC 70C ANTICHAMA BRANCO ROLO COM 100 METROS;
Total do Fornecedor:

R$ 82.500,0000

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.
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
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
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 pagamento.
8.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Wantuir Etero da Silva, Matrícula SIAPE nº 1502339, lotado(a) no DTEL/UFG, como gestor do Registro de
Preços e dos contratos dele oriundos.
8.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Gabriel Oliveira Machado, Matrícula SIAPE nº 3068522, lotado(a) no DTEL/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 072/2019.
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, 02 de dezembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Viviane Rose Novo Trindade dos Santos, Usuário Externo, em 27/12/2019, às 08:23, 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 30/12/2019, às 14:44, 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 1034524 e o código CRC 747A70A6.
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