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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
Av. Juvenal Eugênio Queiroz, s/n, Campus dos Malês - Bairro Centro, São Francisco do Conde/BA, CEP 43900-000 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.unilab.edu.br/
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2020

Processo nº 23804.400867/2020-63

  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020

Validade da Ata: 12 meses

  

A União, por intermédio da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira –
UNILAB/Campus dos Malês, com sede na Avenida Juvenal Eugênio Queiroz, s/n, Baixa Fria, na cidade de
São Francisco do Conde/BA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.397.930/0002-90, neste ato representada
pela sua Diretora, Senhora Mírian Sumica Carneiro Reis, nomeada pela Portaria nº 360 de 03 de abril de
2018, publicada no DOU de 05 de abril de 2018, com delegação de competência para prá�ca de atos de
gestão conferida pela Portaria n.º 559, de 02 de junho de 2016, portadora da matrícula funcional nº
2215602, doravante denominada CONTRATANTE, e a  CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954-MEI,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.314.972/0001-47, sediada na Av. Tuiu�, 1370, sala 01, Vila morangueira.
Maringá - PR, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sra. CAROLINA KOZAR
DOS SANTOS , portador da Carteira de Iden�dade nº 11.469.457-0, expedida pela SESP/PR, e CPF nº
116.101.419-54, tendo em vista o que consta no Processo nº 23804.400867/2020-63 e em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto
nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e
suas alterações, 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,
decorrente do Pregão Eletrônico nº 06/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas..

  

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto  aquisição de material de consumo para reposição do
estoque do Almoxarifado Setorial do Campus dos Malês, conforme especificações e condições constantes
no Edital e anexos e, ainda, a documentação, as propostas de preços, os lances apresentados pelo
licitante classificado em primeiro lugar e os demais fornecedores que �veram seus preços registrados
para a formação de cadastro de reserva (incisos I e II do art. 11 do Decreto nº 7.892/2014), a fim de
atender ao quan�ta�vo total es�mado para a contratação, observado o preço da proposta vencedora,
visando contratações futuras.

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:

FORNECEDOR CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954-MEI, CNPJ/MF sob o nº
32.314.972/0001-47. 

Endereço Av. Tuiu�, 1370, sala 01, Vila morangueira. Maringá - PR
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ÓRGÃO GERENCIADOR. UNILAB - Campus dos Malês.

São Francisco do Conde -BA

Grupo Item Descrição do Item (Objeto) CATMAT Quan�dade
Unidade

de
Medida

Valor
unitário

(R$)

4

57

DISCO COMPACTO - CD/DVD, CAPACIDADE
CD ROM 700, TEMPO DURAÇÃO 80, TIPO
GRAVÁVEL / CDR, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS VIRGEM, ÁUDIO CONSUMER
E BOX PLÁSTICO INDIVIDUAL, VELOCIDADE
GRAVAÇÃO 2 A 24

340609 50 unidade 1,64

58

DISCO COMPACTO - CD/DVD, TIPO
GRAVÁVEL / DVD R, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS MONOFACE, CAPACIDADE
DVD ROM 4,7 GB

246015 100 unidade 1,05

59

DISCO COMPACTO - CD/DVD, TIPO
REGRAVÁVEL / DVD-RW,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
MONOFACE, CAPACIDADE DVD ROM 4,7
GB

246026 50 unidade 5,00

60

CAPA, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
FECHAMENTO POR PRESSÃO,
TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE,
APLICAÇÃO PROTEÇÃO CD/DVD,
QUANTIDADE CD 1, DIÂMETRO 112

376433 1000 unidade 1,70

TOTAL(DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS) R$ 2.137,00
       

2.2. Não foram encontrados fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO

3.1. Não será permi�da a adesão à ata de registro de preço decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A vigência da Ata de Registro de Preço será de [digite aqui a quan�dade de meses] meses
contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a da data da publicação do seu extrato no
Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o úl�mo.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. 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.

5.1.1. 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)..

5.1.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço pra�cado no mercado por mo�vo
superveniente, o órgão gerenciador definirá o novo preço máximo a ser pago pela Administração e
convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores pra�cados pelo mercado.

5.1.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores pra�cados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
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5.1.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.

5.1.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - 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

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

5.1.6. Quando os fornecedores registrados não aceitarem manter o preço originariamente fixado
na ata, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, bem como no Edital e
Contrato.

6.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injus�ficadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

6.3. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par�cipantes,
caso no qual caberá ao respec�vo órgão par�cipante à aplicação da penalidade (art. 6º, parágrafo único,
do Decreto nº 7.892/2013

6.4. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injus�ficadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do
Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe
anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 201

8.  DO FORO

8.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Jus�ça Federal de FORTALEZA - CE para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro.

 

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente
com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

Documento assinado eletronicamente por CAROLINA KOZAR DOS SANTOS, Usuário Externo, em
23/12/2020, às 13:22, 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 MIRIAN SUMICA CARNEIRO REIS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 24/12/2020, às 12:51, 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.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0219549 e
o código CRC CB662CBA.

ANEXO I

RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

1. Não foram encontrados fornecedores aptos para formar o cadastro reserva.

Referência: Processo nº 23804.400867/2020-63 SEI nº 0219549

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

