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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 23072.218415/2021-22

  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021

Validade da Ata: 12 meses

  

A Universidade Federal de Minas Gerais, por intermédio da Faculdade de Medicina, com sede na Av. Prof.
Alfredo Balena, 190, sala 73 – Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.130-100, inscrita no
CNPJ sob o nº 17.217.985/0028-24, neste ato representada por seu Diretor Prof. Humberto José Alves,
nomeado pela Portaria nº 2.324, de 23 de março de 2018, publicada no DOU de 11 de abril de 2018,
portador da matrícula funcional nº 0323221, considerando o julgamento da licitação na modalidade de
pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2021, publicada no Diário Oficial da União
de 12/07/2021, processo administra�vo n.º 23072.218415/2021-22, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na
quan�dades cotadas, 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, 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 de Material
elétrico, hidráulico, de construção e outros, des�nados à Faculdade de Medicina da UFMG, devidamente
especificados no Termo de Referência, anexo II do edital de Pregão nº 02/2021, que 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 e as demais
condições ofertadas nas propostas estão descritos no Anexo I desta Ata de Registro de Preços.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Não será admi�da a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r da sua assinatura, não
podendo ser prorrogada.

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.

5.2. 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
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Administração promover as negociações junto aos fornecedores.

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra�cado no mercado por mo�vo
superveniente, a Administração convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos
valores pra�cados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

5.5.1. 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

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

5.6. 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.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem jus�fica�va aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles pra�cados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. 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:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

6.1.1. 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.

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

6.3. O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS
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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. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi�da a contratação
dos itens nas seguintes hipóteses.

7.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quan�ta�vos definidos no certame; ou

7.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao
vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances;

7.4. 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 2014.

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 1(uma) via, que, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2021.

 

SIDCLEI DOS SANTOS COSTA
COMERCIAL GUITIERREZ LTDA

Gerente Comercial

 

Representante legal da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.

 

 

PROF. HUMBERTO JOSÉ ALVES
Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG

 

Documento assinado eletronicamente por Sidclei dos Santos Costa, Usuário Externo, em
26/08/2021, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Humberto Jose Alves, Diretor(a) de unidade, em
31/08/2021, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0923797 e
o código CRC 5A7EE28A.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXO I

RELAÇÃO DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO DO REGISTRO DE PREÇOS

19.234.111/0001-90 - COMERCIAL GUTIERREZ EIRELI

Item Descrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*) Valor Unitário Valor Global

171 Terminal cabo Peça 1,00 UN 30 R$ 21,6700 R$ 6,0000 R$ 180,0000

Marca: CRIMPER 
Fabricante: CRIMPER 
Modelo / Versão: CRIMPER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal tubular para conexão de cabos em disjuntores,
compatível com cabos dos seguintes diâmetros: #50mm2

172 Terminal cabo Peça 1,00 UN 65 R$ 28,5000 R$ 7,9800 R$ 518,7000

Marca: CRIMPER 
Fabricante: CRIMPER 
Modelo / Versão: CRIMPER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terminal tubular para conexão de cabos em disjuntores,
compatível com cabos dos seguintes diâmetros: #70mm2

273 Barra aço Barra 6,00 M 13 R$ 323,5600 R$ 274,8800 R$ 3.573,4400

Marca: BELGO 
Fabricante: BELGO 
Modelo / Versão: BELGO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ferro chato, material ferro SAE 1020, comprimento 6 metros,
largura 2 1/2”, espessura 1/4”

286 Tijolo Unidade 2000 R$ 1,9700 R$ 1,5800 R$ 3.160,0000

Marca: TIJOLAO 
Fabricante: TIJOLAO 
Modelo / Versão: TIJOLAO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tijolo cerâmico furado, medindo 29 x 19 x 9 cm. Descrição:
Tijolo, material: barro cozido, tipo: furado, comprimento: 29 cm, largura: 19 cm, espessura: 10 cm, peso:
2.800 g, quantidade furos: 8 un, cor: vermelha, aplicação: estrutural

291 Tomada Unidade 50 R$ 14,4700 R$ 14,4700 R$ 723,5000

Marca: TRAMONTINA 
Fabricante: TRAMONTINA 

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=961081
https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=961081
https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=961081
https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=961081
https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=961081
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Modelo / Versão: TRAMONTINA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada telefone, tipo de embutir, c/conector rj11, quantidade
pinos 4, características adicionais padrão americano/6 vias/sem placa

309 Emulsão asfáltica Unidade 3 R$ 316,6200 R$ 316,6200 R$ 949,8600

Marca: WADMEX
Fabricante: WADMEX 
Modelo / Versão: WADMEX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsão asfáltica aniônica, com carga para impermeabilização,
conforme a NBR 9685/2005 e seus documentos complementares, ref. : Wadmex ou equivalente ou
tecnicamente superior.Barrica-20 kg

Total do Fornecedor: R$ 9.105,5000

 
Referência: Processo nº 23072.218415/2021-22 SEI nº 0923797

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=961081

