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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 70/2019

Processo nº 23070.016967/2018-12

  

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

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 016/2019 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:

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 

ENDEREÇO: Rua Presidente Rodrigues Alves, n.º 435, Quadra 14, Lote 20 - Setor Faiçalville II - Goiânia -
GO. CEP: 74.350-115.

TELEFONE: (62) 3945-0350

EMAIL: maxlab@terra.com.br

REPRESENTANTE: RODRIGO BERNARDES ALVES, CPF: 812.529.601-82  e RG n.º: 3545389
SESP/GO

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor

Unitário Valor Global

 GRUPO 1 - - - R$
65.180,0000
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8 JAPONA UNIDADE 10 R$ 124,9900 R$
1.249,9000

Marca: GANIRIS 
Fabricante: GANIRIS 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO, CÂMARA FRIA, CONTENDO CALÇA DE
NYLON, BLUSÃO DE NYLON COM CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO EM VELCRO,
BOTÕES DE PRESSÃO, COR AZUL, TAMANHO “G”

40 CALÇA PROTEÇÃO
INDIVIDUAL UNIDADE 10 R$ 72,4800 R$ 724,8000

Marca: PLASTCOR 
Fabricante: PLASTCOR 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VESTIMENTA, JARDINEIRA DE SEGURANÇA,
CONFECCIONADA EM TECIDO PVC, IMPERMEABILIZADA NAS COSTURAS ATRAVÉS DO
PROCESSO TERMO ELETRÔNICO, ALÇAS COM REGULADORES DE AJUSTE

Total do Fornecedor: R$
67.154,7000

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. 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.

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
4.1. 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. 
 
4.2. 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). 
 
4.3. 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. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
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fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes
apresentados; e 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. 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). 
 
4.8. 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. 
 
4.9. 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: 
4.9.1. Por razão de interesse público; ou 
4.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Adriana Andrade de Santana, Matrícula SIAPE nº 1487498,
lotado(a) no SIASS/DASS/UFG, como Gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Sergio Luiz do Reis, Matrícula SIAPE nº 1221757, lotado(a)
no SIASS/DASS/UFG, como Fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. 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 produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada. 
 

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis. 
 

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada. 
 

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
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6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 016/2019. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do ar�go 65 da Lei 8.666/93.

 

Goiânia, 06 de Maio de 2019. 
 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO BERNARDES ALVES, Usuário Externo, em
04/06/2019, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 12/06/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0639914 e
o código CRC 03D66A2A.

 

 

Referência: Processo nº 23070.016967/2018-12 SEI nº 0639914

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 71/2019

Processo nº 23070.016967/2018-12

  

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

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 016/2019 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: 
 

08.327.874/0001-60 - SEVEN COMERCIO DE CALCADOS E PARTICIPACAO LTDA 

ENDEREÇO: Avenida Anhanguera n.º 5.389, Quadra 21, Lote 30E - Sala 608 - Edi�cio Anhanguera - Setor
Central - Goiânia - GO. CEP: 74.043-010

TELEFONE: (62) 3225-2020

EMAIL: uildaseven@yahoo.com

REPRESENTANTE: UILDA LABIAK, CPF: 283.041.601-53  e RG n.º: 1238024 SSP/GO

 

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

24 LUVA PROTEÇÃO UNIDADE 55 R$ 97,0000 R$ 5.335,0000

Marca: DANNY 
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Fabricante: DANNY CA 16460 
Modelo / Versão: LUVA TERMICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROTEÇÃO TÉRMICA, MATERIAL 100%
SILICONE, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 35CM, AMBIDESTRA, PUNHO RETO,
ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL, APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA, RESISTENTE A
TEMPERATURA ATÉ 250ºC EM OPERAÇÕES INTERMITENTES, FORMATO ANATÔMICO, COR A
AZUL

25 LUVA SEGURANÇA PAR 152 R$ 207,0000 R$ 31.464,0000

Marca: EUROFLEX 
Fabricante: EUROFLEX C.A 26967 
Modelo / Versão: LUVA MALHA DE AÇO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, SEGURANÇA, ANÉIS DE AÇO INOX,
FECHAMENTO EM AÇO, PUNHO CURTO - 31 PARES TAMANHO "P"; 24 PARES TAMANHO "M";
97 PARES TAMANHO "G";

Total do Fornecedor: R$ 36.799,0000

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. 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.

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
4.1. 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. 
 
4.2. 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). 
 
4.3. 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. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. 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 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.6. 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. 
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4.7. 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). 
 
4.8. 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. 
 
4.9. 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: 
4.9.1. Por razão de interesse público; ou 
4.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Adriana Andrade de Santana, Matrícula SIAPE nº 1487498,
lotado(a) no SIASS/DASS/UFG, como Gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Sergio Luiz do Reis, Matrícula SIAPE nº 1221757, lotado(a)
no SIASS/DASS/UFG, como Fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. 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 produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada. 
 

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis. 
 

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada. 
 

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 016/2019. 
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6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do ar�go 65 da Lei 8.666/93.

 

Goiânia, 06 de Maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Uilda Labiak, Usuário Externo, em 09/05/2019, às 09:23,
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 12/06/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0639917 e
o código CRC 06F2081A.

 

 

Referência: Processo nº 23070.016967/2018-12 SEI nº 0639917

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


13/06/2019 SEI/UFG - 0639918 - Ata de Registro de Preços

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=685365&infra_sistema=10… 1/4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 72/2019

Processo nº 23070.016967/2018-12

  

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

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 016/2019 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: 
 

09.630.087/0001-55 - OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI 

ENDEREÇO: Rua Nossa Senhora Aparecida, n.º 189 - Bairro Aparecida - Frederico Westphalen - RS. CEP:
98.400-000.

TELEFONE: (55) 3744-1864

EMAIL: olithier@gmail.com

REPRESENTANTE: ABEL JOSÉ ZANCHIM, CPF: 945.458.800-10  e RG n.º: 10.741.022.84 SSP/RS

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

7 CINTURÃO SEGURANÇA UNIDADE 20 R$ 119,9900 R$ 2.399,8000

Marca: MG CINTO 
Fabricante: MG CINTO 
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Modelo / Versão: Mult - 2014 paraquedista 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CINTURÃO, SEGURANÇA, 4 (QUATRO) PONTOS,
MODELO PARAQUEDISTA, TOTALMENTE REGULÁVEL AT RAVÉS DE 6 (SEIS) FIVELAS
DUPLAS SEM PINO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DUAS FIXAS NAS LATERAIS, UTI LIZADAS PARA
AJUSTE DA CINTURA, UMA NA PARTE TRASEIRA PARA REGULAGEM DA CORREIA SUPERI
OR E UMA LOCALIZADA NO PEITO PARA AJUSTE DO CADARÇO FRONTAL, CINCO ARGOLAS
FORJADAS E M "D", CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, SENDO DUAS ARGOLAS
DOBRADAS, FIXAS NA CORREI A DA CINTURA, ATRAVÉS DE CADARÇO DE MATERIAL
SINTÉTICO E COSTURA REFORÇADA, UMA LOCALI ZADA NA PARTE TRASEIRA, NA ALTURA
DOS OMBROS, UMA NA POSIÇÃO UMBILICAL E OUTRA NA POSI ÇÃO FRONTAL. UMA DAS
EXTREMIDADES DO CADARÇO É FIXA NA PARTE FRONTAL DO CINTO ATRAVÉS DE UM
MOSQUETÃO OVAL EM AÇO E TRAVA DUPLA. PROTEÇÃO LOMBAR E NAS COXAS EM ETIL
VINIL A CETATO, FORRADA COM TECIDO DE POLIÉSTER EMBORRACHADO. ALÇA NAS
LATERAIS DE PARA FERRA MENTAS. CADARÇO DE POLIÉSTER COM ELÁSTICO LIGANDO AS
PERNAS COM A CINTURA. PONTO DE C ONEXÃO DORSAL MEIA ARGOLA FORJADA
LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA DO CINTURÃO NA ALTURA DO DORSO. PONTO DE
CONEXÃO FRONTAL MEIA ARGOLA LOCALIZADA NA ALTURA DO TÓRAX, UTILIZA DO
PARA CONEXÃO DE TRAVA-QUEDAS. POSICIONAMENTO DUAS MEIA ARGOLAS EM AÇO
FORJADO LO CALIZADAS NA LINHA DA CINTURA. PONTO DE CONEXÃO UMBILICAL MEIA
ARGOLA FORJADA CONFECC IONADA EM AÇO INOXIDÁVEL LOCALIZADA NA PARTE
FRONTAL DO CINTURÃO NA ALTURA DO ABDÔME N. APLICAÇÃO EM ATIVIDADES DE
MOVIMENTAÇÃO VERTICAL, POSICIONAMENTO, SUSPENSÃO E ACES SO VERTICAL EM
LINHA RÍGIDA E RESGATE. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROT
EÇÃO INDIVIDUAL (CAEPI) DE ACORDO COM SIT DO MTE.

Total do Fornecedor: R$ 2.399,8000

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. 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.

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
4.1. 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. 
 
4.2. 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). 
 
4.3. 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. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
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fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes
apresentados; e 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. 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). 
 
4.8. 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. 
 
4.9. 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: 
4.9.1. Por razão de interesse público; ou 
4.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Adriana Andrade de Santana, Matrícula SIAPE nº 1487498,
lotado(a) no SIASS/DASS/UFG, como Gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Sergio Luiz do Reis, Matrícula SIAPE nº 1221757, lotado(a)
no SIASS/DASS/UFG, como Fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. 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 produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada. 
 

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis. 
 

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada. 
 

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
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6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 016/2019. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do ar�go 65 da Lei 8.666/93.

 

Goiânia, 06 de Maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Abel José Zanchim, Usuário Externo, em 07/05/2019, às
14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 12/06/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0639918 e
o código CRC 8016340E.

 

 

Referência: Processo nº 23070.016967/2018-12 SEI nº 0639918

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 73/2019

Processo nº 23070.016967/2018-12

  

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

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 016/2019 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: 
 

12.670.981/0002-44 - PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI 

ENDEREÇO: Avenida Comandante Kraemer, n.º 932 - Bairro José Bonifácio - Erechim - RS. CEP: 99.701-
542.

TELEFONE: (54) 3522-6485

EMAIL: comercial@proteggere.net.br

REPRESENTANTE: ELISEU AUGUSTO SCALABRIN, CPF: 144.671.600-78  e RG n.º: 6031377507

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 AVENTAL UNIDADE 400 R$ 7,8500 R$ 3.140,0000

Marca: JC 
Fabricante: JC 
Modelo / Versão: Avental PVC 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA,
COR BRANCA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
AMARRAS EM CADARÇO DE ALGODÃO

Total do Fornecedor: R$ 3.140,0000

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. 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.

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
4.1. 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. 
 
4.2. 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). 
 
4.3. 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. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. 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 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. 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). 
 
4.8. 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. 
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4.9. 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: 
4.9.1. Por razão de interesse público; ou 
4.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Adriana Andrade de Santana, Matrícula SIAPE nº 1487498,
lotado(a) no SIASS/DASS/UFG, como Gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Sergio Luiz do Reis, Matrícula SIAPE nº 1221757, lotado(a)
no SIASS/DASS/UFG, como Fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. 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 produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada. 
 

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis. 
 

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada. 
 

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 016/2019. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do ar�go 65 da Lei 8.666/93.

 

Goiânia, 06 de Maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Eliseu Augusto Scalabrin, Usuário Externo, em
07/05/2019, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 12/06/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0639923 e
o código CRC 132EE364.

 

 

Referência: Processo nº 23070.016967/2018-12 SEI nº 0639923

https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 74/2019

Processo nº 23070.016967/2018-12

  

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

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 016/2019 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: 
 

13.851.726/0001-80 - TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP 

ENDEREÇO: Rua 15, n.º 47 - casa 01 - Machado - Mineiros - GO. CEP: 75.830-132.

TELEFONE: (64) 3661-8299

EMAIL: totalseguranca@globo.com

REPRESENTANTE: FLAVIA DE SOUSA MAGALHÃES LUCIANO, CPF: 249.086.768-79  e RG n.º: 5786729
SSP/GO

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor

Unitário
Valor

Global

5 BOTA SEGURANÇA PAR 20 R$
24,3000

R$
486,0000
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Marca: INNPRO 
Fabricante: INNPRO 
Modelo / Versão: BOTA PVC CANO MÉDIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota impermeável, confeccionada em PVC, branca, cano
médio; CA. 36.025

9 VESTUÁRIO DE SEGURANÇA UNIDADE 25 R$
39,2900

R$
982,2500

Marca: REPTEC 
Fabricante: REPTEC 
Modelo / Versão: CJ PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO, MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO DE
AGROTÓXICOS, CONTENDO CALÇA, CAMISA, TOUCA ÁRAB E, VISEIRA E AVENTAL COM
BARRA EM PVC, MATERIAL EM 70% POLIÉSTER E 30% EM ALGODÃO, COM TRATAMENTO
HIDRORREPELENTE; A UNIDADE CORRESPONDE A UM CONJUNTO COMPLETO; CA. 29.709

11 LUVA BORRACHA PAR 1321 R$ 4,3200 R$
5.706,7200

Marca: VOLK 
Fabricante: VOLK 
Modelo / Versão: LUVA NITRÍLICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, BORRACHA NITRÍLICA, COR VERDE,
RESISTÊNCIA MECÂNICA A RASGOS, PERFURAÇÕES E ABRASÃO E RESISTENTE A
PRODUTO QUÍMICO, COMPRIMENTO 33CM X ESPESSURA 0,45MM, COM INTERIOR FLOCADO
E PROTEÇÃO PARA TODA A REGIÃO DO ANTEBRAÇO, PALMA ANTIDERRAPANTE,
APLICAÇÃO MANUSEIO DE PRODUTO QUÍMICO, ÓLEO, AGRÍCOLAS, HIGIENIZAÇÃO. CA.
16.313

13 LUVA BORRACHA PAR 860 R$ 1,5400 R$
1.324,4000

Marca: VOLK 
Fabricante: VOLK 
Modelo / Versão: LUVA LATEX NATURAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, COR
AMARELA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, MULTIUSO; CA. 10.695

14 LUVA CIRÚRGICA PAR 40 R$ 1,1000 R$ 44,0000

Marca: SUPERMAX 
Fabricante: SUPERMAX 
Modelo / Versão: LUVA CIRÚRGICA  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL,
TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, USO DESCARTÁVEL, FORMATO
ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT COM ABERTURA ASSÉPTICA. CA
35.907
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15 LUVA INDUSTRIAL PAR 30 R$ 8,0500 R$
241,5000

Marca: VOLK 
Fabricante: VOLK 
Modelo / Versão: LUVA MALHA VERDE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, FIO ALGODÃO, REVESTIDO DE PVC,
ACABAMENTO CORRUGADO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, DE DOS E DORSO,
COMPRIMENTO TOTAL 27 A 35CM, APLICAÇÃO MANUSEIO DE MATERIAIS ABRASIVOS E
RECOBERTOS DE ÓLEOS/ GRAXAS/SOLVENTES/ ÁCIDOS/ RESISTENTE A PRODUTO QUÍMICO
- TAMANHO "M"; CA. 37.127

16 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO CAIXA 100,00 UN 4 R$

14,9600 R$ 59,8400

Marca: VOLK 
Fabricante: VOLK 
Modelo / Versão: LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL
LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ
BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, AMBIDESTRA, USO DESCARTÁVEL, FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO - CAIXA 100 UNIDADES. CA.15.112

17 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO CAIXA 100,00 UN 5 R$

14,9500 R$ 74,7500

Marca: VOLK 
Fabricante: VOLK 
Modelo / Versão: LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL
LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ
BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, AMBIDESTRA, USO DESCAR TÁVEL, FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO - CAIXA 100 UNIDADES

18 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO CAIXA 100,00 UN 9 R$

14,9500
R$

134,5500

Marca: VOLK 
Fabricante: VOLK 
Modelo / Versão: LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL
LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ
BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, AMBIDESTRA, USO DESC ARTÁVEL, FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO - CAIXA 100 UNIDADES. CA 15.112

23 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO CAIXA 100,00 UN 500 R$

15,4900
R$

7.745,0000

Marca: SUPERMAX 
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Fabricante: SUPERMAX 
Modelo / Versão:  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO
PEQUENO, CANO MÍNIMO DE 80MM, COR BRANCA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL
ÍNTEGRO E UNIFORME, SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,
COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FORMATO ANATÔMICO, DESTINADA À PROTEÇÃO DAS MÃOS DO
USUÁRIO EM PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO, REALIZADOS EM AMBIENTE
HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E SERVIÇOS QUE
REQUEREM MUITO TATO - CAIXA 100 UNIDADES. CA. 35.904

32 PERNEIRA PAR 2,00 UN 20 R$
14,2500

R$
285,0000

Marca: UDISEG 
Fabricante: UDISEG 
Modelo / Versão: PERNEIRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERNEIRA, APLICAÇÃO SEGURANÇA, COM 03 TALAS
DE PVC COM VELCRO

33 PROTETOR AURICULAR PAR 200 R$ 0,8300 R$
166,0000

Marca: PLASTCOR 
Fabricante: PLASTCOR 
Modelo / Versão: PROTETOR PLUG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROTETOR, AURICULAR, PLUG DE INSERÇÃO
CONSTITUÍDO POR TRÊS FLANGES EM SILICONE MEDICINAL E CORDÃO. CA. 18.189

35 PROTETOR FACIAL UNIDADE 100 R$
12,4000

R$
1.240,0000

Marca: PLASTCOR 
Fabricante: PLASTCOR 
Modelo / Versão: PROTETOR FACIAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROTETOR, FACIAL, APLICAÇÃO SEGURANÇA,
CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO
ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO EM POLICARBONATO
INCOLOR, VISOR PRESO À COROA POR MEIO DE ENCAIXE, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DA FACE
E OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES. CA. 15019

36 RESPIRADOR UNIDADE 500 R$ 0,8900 R$
445,0000

Marca: DELTA PLUS 
Fabricante: DELTA PLUS 
Modelo / Versão: MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF 2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESPIRADOR, PURIFICADOR DE AR, PEÇA FACIAL,
FILTRANTE TIPO PFF-2, PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA FUMOS
(AEROSSÓIS TERMICAMENTE GERADOS E/ OU AGENTES BIOLÓGICOS); CONSTITUÍDO POR
UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO, COMPOSTA DE NÃO TECIDO MOLDADO EM

É
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FIBRAS SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA, COM MEIO FILTRANTE COMPOSTO
POR MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROESTATICAMENTE. A PARTE EXTERNA DO
RESPIRADOR É COMPOSTA POR UM NÃO TECIDO TRATADO COM MATERIAL PARA NÃO
ABSORÇÃO DE FLUÍDOS LÍQUIDOS DE 0,3MICRA, QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE
EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SE SOLTAR. A ESTE CONJUNTO SÃO INCORPORADAS
DUAS BANDAS DE ELÁSTICO, UMA TIRA DE ESPUMA E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL
NECESSÁRIO PARA MANTER O RESPIRADOR FIRME E AJUSTADO NA FACE, SEM VÁLVULA
DE EXALAÇÃO; CA. 38504

37 RESPIRADOR UNIDADE 1000 R$ 0,7300 R$
730,0000

Marca: DELTA PLUS 
Fabricante: DELTA PLUS 
Modelo / Versão: MÁSCARA PFF 1  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESPIRADOR, PURIFICADOR DE AR, PEÇA
SEMIFACIAL, FILTRANTE TIPO PFF-1, PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA
POEIRAS, NÉVOAS (AEROSSÓIS MECANICAMENTE GERADOS); CONSTITUÍDO POR UMA
CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO, COMPOSTA DE NÃO-TECIDO MOLDADO EM FIBRAS
SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA, COM MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR
MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROESTATICAMENTE. A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR É
COMPOSTA POR UM NÃO TECIDO TRATADO COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE
FLUÍDOS LÍQUIDOS DE 0,3MICRA, QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS
FIBRAS POSSAM SE SOLTAR. A ESTE CONJUNTO SÃO INCORPORADAS DUAS BANDAS DE
ELÁSTICO, UMA TIRA DE ESPUMA E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL NECESSÁRIO PARA
MANTER O RESPIRADOR FIRME E AJUSTADO NA FACE, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. CA.
38502

39 TALABARTE DE SALVAMENTO E
SEGURANCA UNIDADE 40 R$

111,1000
R$

4.444,0000

Marca: MG CINTOS 
Fabricante: MG CINTOS 
Modelo / Versão: TALABARTE Y COM ABS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TALABARTE, EM Y, CONFECCIONADO EM CADARÇO
SINTÉTICO TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, COM DOIS CONECTORES, CLASSE A
DE ABERTURA DE 60MM, E UM CONECTOR CLASSE T, TAMANHO 1,30M, EM
CONFORMIDADE COM NBR 11370

Total do Fornecedor: R$
24.109,0100

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. 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.

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
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(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
 
4.2. 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). 
 
4.3. 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. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. 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 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. 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). 
 
4.8. 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. 
 
4.9. 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: 
4.9.1. Por razão de interesse público; ou 
4.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Adriana Andrade de Santana, Matrícula SIAPE nº 1487498,
lotado(a) no SIASS/DASS/UFG, como Gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Sergio Luiz do Reis, Matrícula SIAPE nº 1221757, lotado(a) no
SIASS/DASS/UFG, como Fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
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5.2. 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 produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada. 
 

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis. 
 

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada. 
 

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 016/2019. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do ar�go 65 da Lei 8.666/93.

 
Goiânia, 06 de Maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIA DE SOUSA MAGALHAES LUCIANO, Usuário
Externo, em 03/06/2019, às 19:58, 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 12/06/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0639928 e
o código CRC B0BEEC68.

 

 

Referência: Processo nº 23070.016967/2018-12 SEI nº 0639928

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 75/2019

Processo nº 23070.016967/2018-12

  

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

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 016/2019 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: 
 

14.213.841/0001-91 - TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 

ENDEREÇO: Rua São Salvador n.º 1350 - Loja Vila Ziober - Londrina - PR. CEP: 86.026-480.

TELEFONE: (43) 3374-3374

EMAIL: licitacao@trepis.com.br

REPRESENTANTE: DAILTON DE ANDRADE JUNIOR , CPF: 055.801.659-60  e RG n.º: 86491362 SSP/PR

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

2 AVENTAL UNIDADE 10 R$ 17,2300 R$ 172,3000

Marca: COURAÇA 
Fabricante: COURAÇA 
Modelo / Versão: C.A. 36336 - COURAÇA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AVENTAL, MODELO SEM MANGA, CONFECCIONADO

Á É
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EM RASPA, COMPOSTO DE TIRAS E ELÁSTICO PRES OS ATRAVÉS DE COSTURA, COM
REBITES E FIVELAS METÁLICAS, PARA AJUSTE DO USUÁRIO NA CINTU RA

12 LUVA BORRACHA PAR 1220 R$ 1,0600 R$ 1.293,2000

Marca: VOLK 
Fabricante: VOLK 
Modelo / Versão: C.A. 35633 - VOLK 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, BORRACHA NITRÍLICA, MICROTEXTURIZADA,
DESCARTÁVEL, COR AZUL, SEM REVESTIMENTO INTERNO, INTERIOR LISO, SEM USO DE
TALCO, AMBIDESTRA, RESISTÊNCIA MECÂNICA A RASGOS, PERFURAÇÕES, ABRASÃO E
RESISTÊNCIA QUÍMICA, CA 35633 - 259 PARES TAMANHO "P"; 500 PARES TAMANHO "M" E 461
PARES TAMANHO "G";

Total do Fornecedor: R$ 1.465,5000

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. 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.

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
4.1. 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. 
 
4.2. 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). 
 
4.3. 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. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. 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 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
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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). 
 
4.8. 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. 
 
4.9. 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: 
4.9.1. Por razão de interesse público; ou 
4.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Adriana Andrade de Santana, Matrícula SIAPE nº 1487498,
lotado(a) no SIASS/DASS/UFG, como Gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Sergio Luiz do Reis, Matrícula SIAPE nº 1221757, lotado(a) no
SIASS/DASS/UFG, como Fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. 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 produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada. 
 

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis. 
 

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada. 
 

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 016/2019. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do ar�go 65 da Lei 8.666/93.



13/06/2019 SEI/UFG - 0639932 - Ata de Registro de Preços

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=685379&infra_sistema=10… 4/4

 

Goiânia, 06 de Maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DAILTON DE ANDRADE JUNIOR, Usuário Externo, em
16/05/2019, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 12/06/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0639932 e
o código CRC 7261471F.

 

 

Referência: Processo nº 23070.016967/2018-12 SEI nº 0639932

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 76/2019

Processo nº 23070.016967/2018-12

  

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

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 016/2019 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: 
 

14.793.395/0001-31 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA 

ENDEREÇO: Rua Aristóteles Caldeira, n.º 915 - Bairro Barroca - Belo Horizonte - MG. CEP: 30.431-054.

TELEFONE: (31) 3654-3926

EMAIL: cbepi@cbepi.com.br

REPRESENTANTE: AMILTON GONÇALVES SOARES, CPF: 033.648.036-92  e RG n.º: M8.236.317

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor

Unitário
Valor

Global

22 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO CAIXA 100,00 UN 500 R$

15,0000
R$

7.500,0000

Marca: VOLK 
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Fabricante: VOLK 
Modelo / Versão: UNICO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO
MÉDIO, CANO MÍNIMO DE 80MMM, COR BRANCA, C ONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL
ÍNTEGRO E UNIFORME, SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL,
COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, FORMATO ANATÔMICO, DESTINADA À PROTEÇÃO DAS MÃOS
DO USUÁRIO EM PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO, REALIZADOS EM AMBIENTE
HOSPITALAR, O DONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E SERVIÇOS QUE
REQUEREM MUITO TATO - CAIXA 100 UNIDADES MARCA: VOLK; Validade da Proposta: 60 dias;
Prazo de Entrega: 15 Dias/ Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme
Edital e seus Anexos;

Total do Fornecedor: R$
7.500,0000

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. 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.

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
4.1. 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. 
 
4.2. 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). 
 
4.3. 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. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. 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 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. 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; 
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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). 
 
4.8. 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. 
 
4.9. 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: 
4.9.1. Por razão de interesse público; ou 
4.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Adriana Andrade de Santana, Matrícula SIAPE nº 1487498,
lotado(a) no SIASS/DASS/UFG, como Gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Sergio Luiz do Reis, Matrícula SIAPE nº 1221757, lotado(a) no
SIASS/DASS/UFG, como Fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. 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 produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada. 
 

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis. 
 

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada. 
 

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 016/2019. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do ar�go 65 da Lei 8.666/93.

 

Goiânia, 06 de Maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por AMILTON GONÇALVES SOARES, Usuário Externo, em
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03/06/2019, às 14:58, 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 12/06/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0639935 e
o código CRC 79D6D46B.

 

 

Referência: Processo nº 23070.016967/2018-12 SEI nº 0639935

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 77/2019

Processo nº 23070.016967/2018-12

  

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

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 016/2019 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: 
 

16.563.200/0001-92 - BRASIL SEG COMERCIO DE EPI´S - EIRELI 

ENDEREÇO: Rua S1, n.º 556 - Quadra 159 - Lote 27 - 1º Andar - Setor Bueno - Goiânia - GO. CEP: 74.230-
220.

TELEFONE: (62) 3255-7788

EMAIL: denner@casadasferragens.com.br

REPRESENTANTE: DENNER SILVA MIRANDA, CPF: 042.338.641-76 e RG n.º: 3.109.658 SSP/DF

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

3 BOTA SEGURANÇA PAR 37 R$ 19,0000 R$ 703,0000

Marca: INNPRO 
Fabricante: INNPRO 
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Modelo / Versão: BORRACHA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Produzida com composto de PVC de alta qualidade, injetada
em duas etapas (sola e cano) com fusão em uma peça só.

10 LUVA BORRACHA PAR 1206 R$ 3,9000 R$ 4.703,4000

Marca: VOLK 
Fabricante: VOLK 
Modelo / Versão: SILVER SLIM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de segurança, confeccionada em borracha natural,
revestimento interno em verniz silver, superfície externa antiderrapante na palma e face palmar dos dedos,
lisa na face dorsal e punho.

Total do Fornecedor: R$ 5.406,4000

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. 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.

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
4.1. 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. 
 
4.2. 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). 
 
4.3. 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. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. 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 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
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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). 
 
4.8. 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. 
 
4.9. 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: 
4.9.1. Por razão de interesse público; ou 
4.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Adriana Andrade de Santana, Matrícula SIAPE nº 1487498,
lotado(a) no SIASS/DASS/UFG, como Gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Sergio Luiz do Reis, Matrícula SIAPE nº 1221757, lotado(a) no
SIASS/DASS/UFG, como Fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. 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 produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada. 
 

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis. 
 

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada. 
 

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 016/2019. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do ar�go 65 da Lei 8.666/93.
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Goiânia, 06 de Maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DENNER SILVA MIRANDA, Usuário Externo, em
07/05/2019, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 12/06/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0639946 e
o código CRC 088D1968.

 

 

Referência: Processo nº 23070.016967/2018-12 SEI nº 0639946

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 78/2019

Processo nº 23070.016967/2018-12

  

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

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 016/2019 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: 
 

22.966.860/0001-17 - L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA 

ENDEREÇO: Rua Fuad Azar n.º 273 - Bairro Padre Arlindo - Itapuí - SP. CEP: 17.230-000.

TELEFONE: (14) 3664-3083

EMAIL: licitacao@lrsuprimentos.com.br; licitacao2@lrsuprimentos.com.br;
teknoluvas@teknoluvas.com.br

REPRESENTANTE: LUCAS ALFREDO THEODORO, CPF: 384.832.988-30  e RG n.º: 46.246.032-0 SSP/SP

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor

Unitário
Valor

Global

30 ÓCULOS PROTEÇÃO UNIDADE 1000 R$ 6,7400 R$
6.740,0000
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Marca: nn 
Fabricante: nn 
Modelo / Versão: oculos proteção 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ARMAÇÃO NYLON
FLEXÍVEL, PROTEÇÃO COM BORDA LARGA, MATERIAL PROTEÇÃO VINIL, LENTE CRISTAL
TEMPERADO, COR LENTE INCOLOR, ANTIRRISCO, CORDÃO DE SEGURANÇA, COM CINTA
ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DO ÓCULOS E VENTILAÇÃO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL

31 ÓCULOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL UNIDADE 500 R$ 2,6000 R$

1.300,0000

Marca: polifer 
Fabricante: polifer 
Modelo / Versão: oculos proteção 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS, PROTEÇÃO, RESISTENTE A IMPACTOS E
CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS, APLICAÇÃO SEGURANÇA,
MATERIAL POLICARBONATO, COM LENTE DE POLICARBONATO E PROTEÇÃO LATERAL,
TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS
ULTRAVIOLETAS, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E
CONSTITUÍDAS DE TRÊS PEÇAS: UM SUPORTE DE MATERIAL RÍGIDO, QUE POSSUI UM PINO
EM UMA DAS EXTREMIDADES E QUE É FIXADO AO ARCO ATRAVÉS DE ENCAIXE (ESTE
SUPORTE PERMITE O AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DA HASTE); UMA SEMI-HASTE
VAZADA, COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADA AO SUPORTE DESCRITO
ANTERIORMENTE POR MEIO DE PINO E OUTRA SEMI-HASTE QUE SE ENCAIXA NA OUTRA
EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO EM
QUATRO ESTÁGIOS; 100 UNIDADES LENTE FUMÊ E 400 UNIDADES LENTE INCOLOR

Total do Fornecedor: R$
8.040,0000

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. 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.

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
4.1. 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. 
 
4.2. 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). 
 
4.3. 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. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
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4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. 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 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. 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). 
 
4.8. 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. 
 
4.9. 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: 
4.9.1. Por razão de interesse público; ou 
4.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Adriana Andrade de Santana, Matrícula SIAPE nº 1487498,
lotado(a) no SIASS/DASS/UFG, como Gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Sergio Luiz do Reis, Matrícula SIAPE nº 1221757, lotado(a) no
SIASS/DASS/UFG, como Fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. 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 produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada. 
 

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis. 
 

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada. 
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5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 016/2019. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do ar�go 65 da Lei 8.666/93.

 

Goiânia, 06 de Maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS ALFREDO THEODORO, Usuário Externo, em
12/06/2019, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 12/06/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0639951 e
o código CRC 49CA2EBE.

 

 

Referência: Processo nº 23070.016967/2018-12 SEI nº 0639951

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 79/2019

Processo nº 23070.016967/2018-12

  

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

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 016/2019 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: 
 

24.188.945/0001-47 - ME ROCHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA 

ENDEREÇO: Avenida Marconi n.º66, Quadra 09, Lote 07 - Jd. Planalto - Goiânia - GO. CEP: 74.333-160.

TELEFONE: (62) 3988-0015

EMAIL: marcoseduardo@rochasolucoes.com

REPRESENTANTE: MARCOS EDUARDO SILVA ROCHA, CPF: 382.867.688-09  e RG n.º: 48.553.200-1
SSP/SP. 
 

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

29 MÁSCARA CIRÚRGICA UNIDADE 100 R$ 4,9800 R$ 498,0000

Marca: TALGE 
Fabricante: TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 
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Modelo / Versão: MASCARA CIR. TNT 3 CAMADAS C/ ELASTICO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA, CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3
CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CLIP NASAL
EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, USO DESCARTÁVEL - CADA UNIDADE CORRESPONDE A
UMA CAIXA COM 50 UNIDADES. CADASTRO ANVISA: 80605410002

Total do Fornecedor: R$ 498,0000

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. 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.

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
4.1. 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. 
 
4.2. 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). 
 
4.3. 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. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. 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 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. 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). 
 
4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
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despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
4.9. 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: 
4.9.1. Por razão de interesse público; ou 
4.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Adriana Andrade de Santana, Matrícula SIAPE nº 1487498,
lotado(a) no SIASS/DASS/UFG, como Gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Sergio Luiz do Reis, Matrícula SIAPE nº 1221757, lotado(a) no
SIASS/DASS/UFG, como Fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. 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 produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada. 
 

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis. 
 

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada. 
 

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 016/2019. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do ar�go 65 da Lei 8.666/93.

 

Goiânia, 06 de Maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS EDUARDO SILVA ROCHA, Usuário Externo, em
07/05/2019, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 12/06/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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§ 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 0639959 e
o código CRC 02E11D8D.

 

 

Referência: Processo nº 23070.016967/2018-12 SEI nº 0639959

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 80/2019

Processo nº 23070.016967/2018-12

  

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

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 016/2019 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: 
 

25.329.901/0001-52 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI 

ENDEREÇO: Rua do Comércio, N.º 855, Centro, Taquaruçu do Sul - RS, CEP: 98410-000.

TELEFONE: (55) 3739-1017

EMAIL: licitacao@mgsbrasil.com.br

REPRESENTANTE: GILGIA PERINI GAMBIN, CPF: 002.253.920-46  e RG n.º: 1074386275

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor

Unitário
Valor

Global

21 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO CAIXA 100,00 UN 500 R$

17,0000
R$

8.500,0000

Marca: DESCARPACK 
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Fabricante: DESCARPACK 
Modelo / Versão: 0550401 CA:32862 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO
GRANDE, CANO MÍNIMO DE 80MM, COR BRANCA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL
ÍNTEGRO E UNIFORME, SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,
COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FORMATO ANATÔMICO, DESTINADA À PROTEÇÃO DAS MÃOS DO
USUÁRIO EM PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO, REALIZADOS EM AMBIENTE
HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E SERVIÇOS QUE
REQUEREM MUITO TATO - CAIXA 100 UNIDADES

Total do Fornecedor: R$
8.500,0000

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. 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.

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
4.1. 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. 
 
4.2. 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). 
 
4.3. 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. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. 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 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. 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 
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IV - Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra�vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(s). 
 
4.8. 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. 
 
4.9. 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: 
4.9.1. Por razão de interesse público; ou 
4.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Adriana Andrade de Santana, Matrícula SIAPE nº 1487498,
lotado(a) no SIASS/DASS/UFG, como Gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Sergio Luiz do Reis, Matrícula SIAPE nº 1221757, lotado(a) no
SIASS/DASS/UFG, como Fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. 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 produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada. 
 

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis. 
 

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada. 
 

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 016/2019. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do ar�go 65 da Lei 8.666/93.

 

Goiânia, 06 de Maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Gilgia Perini Gambin, Usuário Externo, em 10/05/2019,
às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 12/06/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0639961 e
o código CRC 69F8D51D.

 

 

Referência: Processo nº 23070.016967/2018-12 SEI nº 0639961

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 81/2019

Processo nº 23070.016967/2018-12

  

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

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 016/2019 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: 
 

26.746.817/0001-05 - BS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 

ENDEREÇO: Rua Pira�ninga, n.º 623 - Brás - SP. CEP: 03.042-001.

TELEFONE: (11) 3208-2062

EMAIL: elainesouza@bsmateriais.com.br; guilherme@bsmateriais.com.br

REPRESENTANTE: ELAINE DE SOUZA PEREIRA, CPF: 313.244.508-86  e RG n.º: 43.116.820-9

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor

Unitário
Valor

Global

19 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO CAIXA 100,00 UN 15 R$

12,0000
R$

180,0000

Marca: DESCARPACK  
Fabricante: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 
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Modelo / Versão: Luva Vinil 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em
vinil, sem pó, não estéril C.A 38.625

20 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO CAIXA 100,00 UN 15 R$

12,0000
R$

180,0000

Marca: DESCARPACK  
Fabricante: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 
Modelo / Versão: Luva Vinil 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em
vinil, sem pó, não estéril C.A 38.625

28 LUVA SEGURANÇA PAR 159 R$ 1,5300 R$
243,2700

Marca: Plastcor 
Fabricante: Plastcor do Brasil 
Modelo / Versão: Luva Pigmentada 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster
com pigmentos de PVC na palma e dedos, punho elástico C.A 31.911

Total do Fornecedor: R$
603,2700

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. 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.

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
4.1. 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. 
 
4.2. 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). 
 
4.3. 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. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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4.5.1. 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 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. 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). 
 
4.8. 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. 
 
4.9. 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: 
4.9.1. Por razão de interesse público; ou 
4.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Adriana Andrade de Santana, Matrícula SIAPE nº 1487498,
lotado(a) no SIASS/DASS/UFG, como Gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Sergio Luiz do Reis, Matrícula SIAPE nº 1221757, lotado(a) no
SIASS/DASS/UFG, como Fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. 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 produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada. 
 

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis. 
 

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada. 
 

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
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6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 016/2019. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do ar�go 65 da Lei 8.666/93.

 

Goiânia, 06 de Maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Elaine de Souza Pereira, Usuário Externo, em
05/06/2019, às 08:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 12/06/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0639984 e
o código CRC 304DE9BA.

 

 

Referência: Processo nº 23070.016967/2018-12 SEI nº 0639984

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 82/2019

Processo nº 23070.016967/2018-12

  

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

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 016/2019 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: 
 

26.950.671/0001-07 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 

ENDEREÇO: Rua Peru, 88, Centro – Taquaruçu do Sul/RS – CEP: 98410-000.

TELEFONE: (55) 3739-1043

EMAIL: liceri@liceri.com.br

REPRESENTANTE: MARCELO AUGUSTO CADONÁ, CPF: 036.247.510-50  e RG n.º: 1108065903

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

4 BOTA SEGURANÇA PAR 50 R$ 34,3900 R$ 1.719,5000

Marca: cartom 
Fabricante: cartom 
Modelo / Versão: cartom 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALÇADO, SEGURANÇA, TIPO BOTA DE SEGURANÇA,
CONFECCIONADA VAQUETA CURTIDA AO CROMO HIDROFUGADO, PALMILHA DE
MONTAGEM FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL, SOLA E ENTRESSOLA DE
POLIURETANO, BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM ELÁSTICO
NAS LATERAIS, CA 29391 - 05 pares tamanho 38; 05 pares tamanho 39; 10 pares tamanho 40; 24 pares
tamanho 41; 04 pares tamanho 42; 02 pares tamanho 43;

27 LUVA SEGURANÇA PAR 30 R$ 14,9700 R$ 449,1000

Marca: zanel 
Fabricante: zanel 
Modelo / Versão: zanel 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA, CANO
LONGO DE 25CM, REFORÇO EXTERNO E INTERNO, RASPA NA PALMA E ENTRE OS DEDOS
POLEGAR E O INDICADOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA
AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES - 05 PARES TAMANHO
"P"; 20 PARES TAMANHO "M"; 05 PARES TAMANHO "G";

Total do Fornecedor: R$ 2.168,6000

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. 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.

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
4.1. 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. 
 
4.2. 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). 
 
4.3. 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. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. 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 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
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registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
4.7. 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). 
 
4.8. 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. 
 
4.9. 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: 
4.9.1. Por razão de interesse público; ou 
4.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Adriana Andrade de Santana, Matrícula SIAPE nº 1487498,
lotado(a) no SIASS/DASS/UFG, como Gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Sergio Luiz do Reis, Matrícula SIAPE nº 1221757, lotado(a) no
SIASS/DASS/UFG, como Fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. 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 produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada. 
 

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis. 
 

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada. 
 

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 016/2019. 
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6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do ar�go 65 da Lei 8.666/93.

 

Goiânia, 06 de Maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Cadoná, Usuário Externo, em
07/05/2019, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 12/06/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0639988 e
o código CRC EF769634.

 

 

Referência: Processo nº 23070.016967/2018-12 SEI nº 0639988

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 83/2019

Processo nº 23070.016967/2018-12

  

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

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, especificados no Anexo I – Termo de
Referência do edital de Pregão nº 016/2019 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: 
 

30.815.452/0001-92 - CG DISTRIBUIDORA LTDA. 

ENDEREÇO: Rua Silveira Peixoto, N.º 1040, 10º Andar - Sala 1003 - Curi�ba - PR. CEP: 80240-120.

TELEFONE: (41) 3092-9793

EMAIL: william@ankerdistribuidora.com.br

REPRESENTANTE: WILLIAM WOLSKI VERFE, CPF: 003.558.869-10  e RG n.º: 6.125.451-0

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

26 LUVA SEGURANÇA PAR 328 R$ 107,4900 R$ 35.256,7200

Marca: VOLK 
Fabricante: VOLK 
Modelo / Versão: LUVA WELD MASTER 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA, SEGURANÇA, LUVA DE SEGURANÇA
CONFECCIONADA EM RASPA, REFORÇO EM COURO NA PALMA E POLEGAR, FORRADA COM
TECIDO DE ALGODÃO E ESPUMA NA PALMA E DORSO, COSTURADA EM LINHA DE
ARAMIDA, COMPRIMENTO 41CM, APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA DA MÃO E
ANTEBRAÇO, RESISTENTE A TEMPERATURAS ATÉ 300ºC, CINCO DEDOS; 100 PARES
TAMANHO "P"; 128 PARES TAMANHO "M"; 100 PARES TAMANHO "G";

Total do Fornecedor: R$ 35.256,7200

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. 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.

 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
4.1. 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. 
 
4.2. 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). 
 
4.3. 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. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. 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 
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. 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). 
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4.8. 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. 
 
4.9. 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: 
4.9.1. Por razão de interesse público; ou 
4.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. 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. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Adriana Andrade de Santana, Matrícula SIAPE nº 1487498,
lotado(a) no SIASS/DASS/UFG, como Gestora do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Sergio Luiz do Reis, Matrícula SIAPE nº 1221757, lotado(a) no
SIASS/DASS/UFG, como Fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. 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 produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada. 
 

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis. 
 

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada. 
 

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 016/2019. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do ar�go 65 da Lei 8.666/93.

 

Goiânia, 06 de Maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por William Wolski Verfe, Usuário Externo, em 16/05/2019,
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.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 12/06/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
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§ 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 0640001 e
o código CRC 6A8CC99F.

 

 

Referência: Processo nº 23070.016967/2018-12 SEI nº 0640001
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