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ATA DE REGISTRO DE PREGOS N". 127/2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PREG:k0 ELETRÔNICO N.° 40/2017
(Processo Administrativo n.° 23007.029380/2017-56)

A 'UNIVERSIDADE FEDERAL DO REC6NCAVO DA BAHIA, corn sede na Rua Rui
Barbosa, 710, Bloco I, Campus Universitário, Bairro Centro, Cruz das Almas — BA, na
cidade de Cruz das Almas - BA, inscrito(a) no CNPJ/NIF sob o n° 07.777.800/0001-62,
neste ato representado(a) pelo(a) magnifico Reitor SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA
SOGLIA, nomeado(a) pelo Decreto Presidencial de 01 de julho de 2015 publicado no
Diario Oficial da lJniAo, Seyào 02 de 02 de julho de 2015 inscrito(a) no CPF sob o n°
286.097.005-34 portador(a) da Carteira de Identidade n o 1476116 SSP - BA,
consideranclo o julgamenlo cia licitayao na modaliciacie de pregão, na forma eietrônica,
para REGISTRO DE PRECOS n o 40/2017, publicada no Dierio Oficial da União, Edição
66, Seca'o 03, de 13 de junho de 2018, processo administrativo n.° 23007.029380/201756, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificacAo por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s) , atendendo as conchN)es previstas no editRI , suieitando_se as nartes As norrnas
constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes, no Decreto n.°
7.892, de 23 de janeiro de 2013, corn as alteracaes promovidas pelo Decreto n° 8.250 de
23 de maio de 2014, e em conformidade corn as disposicoes a seguir:

1.

DO OBJETO
1.1. A presente Ata tern por objeto o registro de precos para a eventual aquisicao
parcelada de Mobilidrio Corporativo visando atender as necessidades das Unidades
Administrativas e Academicas da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia - UFRB.
A vigencia do registro 6 para os prOximos 12 meses, nas condicOes especificadas ern
Termo de Referencia, anexo I do Edital de Pregao (SRP) n° 40/2017, que 6 parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independente de transcricão. 2
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2.

DOS PREWS, ESPECIFICAcOES E QUANTITATIVOS
0 preyo registrado, as especificayoes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e
as demais condiyfies ofertadas na(s) proposta(s) so as que seguem:

3. (Welk° (S) FAR! CIT'AIN TE(S)
3.1.

Sao Orgaos e entidades pUblicas participantes do registro de preyo:

Universidade Federal do Reconcava da Barrie Coordenaciona de Lcitaeao e Comptes
Rua Rd Barbosa, 710, Blom L Campus Uoverotano, g all70 Centro, Cruz dee Alma, - BA Cep 44.380-000
Telefax ( 7 3) 3621 6966 j
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153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

158719 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

158406 - INST.FED.DE EDUC.T EC BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO

154701 - INST.FED. DO P1151/CAMPUS OEIRAS

len verodade federal do Reconcavo da Bahia -Coordenadona de lecrtaoao a Compras
Rua Rul Barbosa, 71R Bloco I, Campus Unwersaano, Ba p ro Centro, Cruz des Jmas - BA Cep 44380-000
Telefax ( 7 .51 362164661 E-mail
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154579 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENÇA

154617 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMF'US URUCUCA

158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAIIIA

158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BABIA

Urrversidaie Federal c10 Recanzava cla Babia — Caardenadaria de treitacaa e Cornpras
Rua Rui Earbüra, 710, Blocca Campus Unwerstaria, Bairro Centra, Cruz dar Almas— BA CeR 44380-000
Telefax- (75)3021 5455 E-rnail
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TOTAL GERAL DOS ITENS
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I R$ 1.944.375,09

4. VALIDADE DA ATA

A validade da Ata de Registro de Preyos sera de 12 meses, a partir da data de
assinatura, no podendo ser prorrogada.

4.1.

5. REVIS:^k0 E CANCELAMENTO

A Administrayalo realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
näo superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a rim de verificar a vantajosidade dos preyos
registrados nesta Ata.
5.1.

Os precos registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual reduck
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado,
cabendo a Aclministrayao promover as negociayoes junto ao(s) fomecedor(es).
5.2.

Quando o preyo registrado tornar-se superior ao preyo praticado no mercado
por motivo superveniente, a AdministrayAo convocath o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a reduyao dos preyos aos valores praticados pelo mercado.
5.3

0 fornecedor que nä() aceitar reduzir seu preyo ao valor praticaclo pelo mercado
sera liberado do compromisso assumido, sem aplicayao de penalidade.
5.4.1.
A ordem de classificayao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preyos aos valores de mercado observard a classificayab original.
Quando o preyo de mercado tornar-se superior aos preyos registrados e o
fornecedor nào puder cumprir o compromisso, o &gel° gerenciador podera:
5.5.

5.5.1. liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunicaao
ocorra antes do pedido de fomecimento, e sem aplicayao da penalidade se
confimiada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2.
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
negociayao.
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No havendo exit° nas negociayaes, o órgAo gerenciador devera proceder a
revogaçào desta ata de registro de preyos, adotando as medidas cabiveis para obtenyilo da
contratayk mais vantajosa.
5.6.

0

5.7.

registro do fornecedor sera cancelado quando:

5.7.1

descumprir as condiyoes da ata de registro de preyos;

5.7.2.
tido retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administrayao, sem justificativa aceitivel;
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recluyir n g en precto re
r ly, n ,hipoljec:e clecte se to-mar
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superior aqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. sofrer sany'ào administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcanyando o drgâo gerenciador e Orgao(s)
participante(s).
cancelamento de registros nas hipOteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e
5.6.4 sere: formalizado por despacho do órgäo gerenciador, assegurado o contraditOrio e a
ampla defesa.
0

5.8.

cancelamento do registro de nrecos poderi ocorrer nor fato supenteniente,
decorrente de caso fortuito ou forya maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprova dos e justificados:
0

5.9.

5.9.1.
Q

por razao de interesse public°, ou
a nPelicin do fnrnerecinr

6. CONDIcoES GERMS
condiyeies gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigayoes da Administrayäo e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condiyoes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referencia, ANEXO AO EDITAL.
6.1.

As
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6.2.
E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1 0 do art. 65 da Lei n 8.666/93.
o

A ata de realizagdo da sessdo pliblica do pi-eget°, contend° a relageio dos
licitantes que aceilarem cotar as bens ou servicos COM preços iguais ao do licitante
venceclor do certame, seri, anexacla a esta Ata de Registro de Pregos, nos termos do art.
11, §4° do Decreto it 7.892, de 2014.
6.3.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (fres) vias de igual teor,
clue, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos
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Cruz das Aimas, 05 novembro de 2018.

Silvio L‘ iz de OIivck Soglia

UNIVERSIDADE FEDE3' AL DO I43NCAVO DA BAHIA

GUSTAVO TONET BASSANI
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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