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ATA Nº 094/UFRR/2011.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
UFRR – PREGÃO nº 68/2011 –
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE
QUADROS DE VIDRO.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.792.077/0001-63,
neste ato representado por seu Pró-Reitor de Administração e Desenvolvimento Social, r.
MANOEL ALVES BEZERRA JÚNIOR,
JÚNIOR, Pró-Reitor de Administração e Desenvolvimento Social,
no uso das atribuições que lhe são delegadas por meio da Portaria GR n° 77.261,
77.261, de 26 de março de
2008,
doravante designada simplesmente ORGÃO
2008, denominada CONTRATANTE,
CONTRATANTE
GERENCIADOR e, de outro lado, a empresa EDNALDO BARBOSA DE ARAÚJO - ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 08.316.168/0001-12, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 4891, sala 02
São Pedro, Boa Vista-RR, neste ato, representada pelo Sr. Ednaldo Barbosa de Araújo, portador
de Cédula de Identidade RG nº 236.982 - SSP/RR, inscrito no CPF/MF sob o nº 334.621.004-91 e,
e, daqui por diante, denominada simplesmente FORNECEDORA REGISTRADA, resolvem, na
forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e do Decreto nº 3.931, de 19 de
setembro de 2001, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi
previamente examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica, conforme determina a alínea “a” do
inciso VI do artigo 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, combinada com o
parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto desta ATA é o Registro de Preços da PROMITENTE devidamente quantificados e
especificados na proposta apresentada originariamente no Pregão para SRP nº 68/UFRR/2011.
2. Os preços da PROMITENTE constantes desta ATA de Registro de Preços ficam declarados
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e do(s) contrato(s) que venham ser
firmados entre a PROMITENTE e o órgão.
3. A existência de preços registrados não obriga a contratante a adquirir totalmente os referidos
produtos previstos no contrato que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
4. Fica a PROMITENTE obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos que se
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fizerem necessárias nas compras, até 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial.
5. A contratante não será obrigada a firmar contratação das quantidades previstas no Anexo I do
edital do referido pregão, sendo condicionada à disponibilidade de recursos creditícios e às
necessidades da Administração que poderão ser inferiores ou superiores à quantidade prevista.
CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1.O valor da presente Ata de Registro de Preços é valor GLOBAL constante da proposta de
preços apresentada no Pregão Para SRP nº 68/UFRR/2011, que faz parte integrante instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o valor total de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil
reais), fixo e irreajustável, inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros,
impostos e taxas de qualquer natureza.
2.2.Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea”d” da Lei nº 8.666/93, o órgão gerenciador
poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante processo fundamentado
e aceito pela Administração.
2.3. O pagamento será efetuado até 10º dia após a apresentação da fatura, devidamente atestado
pelo setor competente da UFRR, conforme dispõe a alínea “a” do inciso XIV do artigo 40 da Lei
8.666/93.
2.4 - Os pagamentos em questão serão efetivados em moeda corrente, através de ordem bancária,
mediante a apresentação de Nota Fiscal e de Fatura dos serviços, emitidas em nome da UFRR, de
acordo com os dados bancários fornecidos (banco, agência e conta corrente).
2.5 - O pagamento somente ocorrerá depois de atestada à fatura pelo Fiscal do serviço, designado
pela CONTRATANTE, de conformidade com a execução dos serviços e de acordo com as
exigências contratuais.
2.6 - Sem prejuízo da execução dos serviços contratados, nenhum pagamento será efetuado à
CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira para com a
CONTRATANTE, em virtude de aplicação de penalidade ou inadimplência decorrentes do presente
contrato.
2.7 - Quando do pagamento à CONTRATADA será efetuada pela CONTRATANTE consulta ao
sistema unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF. Caso seja constatada a situação de
irregularidade junto ao SICAF, o pagamento à CONTRATADA não será suspenso, porém será
comunicado por escrito, em forma de advertência, com prazo exeqüível para a regularização da
situação, assim como apresentação de justificativa, sob pena de rescisão contratual – o referido
prazo poderá ser prorrogado, a critério da Administração.
2.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data acima referida até a data do efetivo pagamento, tendo como base
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o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, calculados “pro rata tempore”, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
N/30
EM=[(1 + IPCA-E/IBGE/100) – 1]X VP, onde,
IPCA-E/IBGE = percentual atribuído ao IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
EM= encargos moratórios;
VP= valor da parcela a ser paga;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
2.9 - A CONTRATADA deverá apresentar a fatura ou documento de cobrança dos serviços somente
a partir do primeiro dia útil do mês subseqüente ao da prestação de serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE
3.1.Esta Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, conforme inciso III, § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, art. 4º do Decreto nº 3.931/2001,
não admitindo qualquer prorrogação.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA PROMITENTE
4.1. Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de Registro de Preços, todas
as cláusulas constantes do edital, desta Ata e dos contratos por ventura firmados.
4.2. Cumprir a presente Ata de Registro de Preços nos termos aqui dispostos, sem prejuízo de
cobrança da multa correspondente ao período total do atraso.

CLÁUSULA QUINTA - INCIDÊNCIAS FISCAIS
5.1.Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam
devidos em decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, assim definido nas Normas Tributárias.
5.2.A PROMITENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas
incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
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avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6.1.Para a prestação dos serviços, será emitida a Nota de Empenho correspondente e confeccionada
o Contrato, com entrega dos serviços, conforme previsto no Termo de Referência.
6.2.O não atendimento do prazo previsto ou em entregar o serviço, implicará das sanções previstas
no Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA - REVISÃO DOS PREÇOS
7.1.Os preços poderão ser revistos, por solicitação expressa da CONTRATADA, detentora do
Registro de Preços, somente para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
desde que não haja obrigação de fornecimento pendente.
7.2.A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar e justificar as alterações
havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta demonstrando analiticamente a
variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
7.3.É vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de
revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas nesta Ata e no Edital e demais
cominações legais.
7.4.Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, verificar que o valor registrado, está
acima dos preços praticados no mercado, convocará a PROMITENTE, através de correspondência
oficial, para adequar os preços registrados àqueles oficialmente reconhecidos pelo órgão
gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da notificação do documento.

CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES
8.1.Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas nos art. 86 e 87
da Lei 8.666/93, art. 14 do Decreto nº. 3.555/2001 conforme estipulação no edital.
CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO
9.1.O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar a
Ata.
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9.2.O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão
gerenciador conforme edital de Pregão para SRP nº. 68/UFRR/2011.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este edital ou com o contrato a
ele vinculado, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária no Estado de Roraima, situado
nesta Capital, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Boa Vista-RR, 14 de outubro de 2011.
ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA:
_________________________________
Manoel Alves Bezerra Júnior
Pró-Reitor de Administração e Desenvolvimento Social
EMPRESA REGISTRADA:
__________________________________
Ednaldo Barbosa de Araújo
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
_________________________________
nome:
CPF:
_________________________________
nome:
CPF:
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