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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - SH

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2020
Processo nº 23064.001149/2020-19

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS SANTA HELENA, CNPJ 75.101.873/0014-04, localizada
no Prolongamento da Rua Cerejeira, s/nº, Bairro São Luiz, na cidade de Santa Helena – PR, neste ato representada pelo
seu Diretor Geral, Sr. Carlos Alberto Mucelin, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 0895 de 08/05/2017,
inscrito no CPF sob o nº 643.582.759-15, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 01/2020 – UASG 154852, publicado no DOU de 26/03/2020, processo
administra vo nº 23064.001149/2020-19, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de
acordo com a classiﬁcação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quan dade(s) cotada(s), 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 nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por obje vo o Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de informá ca,
so ware, equipamentos de mul mídia e materiais para circuitos eletrônicos, especiﬁcado no item 55 do Termo de
Referência, anexo I do edital do Pregão nº 01/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, as especiﬁcações dos objetos, as quan dades, fornecedor e as demais condições ofertadas na
proposta são as que seguem:
CNPJ: 01.947.337/0001-73
RAZÃO SOCIAL: SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EI
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 3045, BLUMENAU - SC
REPRESENTADA POR: ROGÉRIO ROEDEL, CPF N°: 478.502.809-20
CONTATO: (47) 3321-6881
E-MAIL: daniel@sigmacom.com.br / rogerio@sigmacom.com.br
ITEM

Descrição

Unidade de Fornecimento

Quan dade

Valor Unitário

Valor Total

55

PENTE DE MEMÓRIA

Unidade

90

R$ 153,0000

R$ 13.770,0000

Marca: KINGSTON
Fabricante: KINGSTON
Modelo / Versão: MEMORIA 8GB DDR3 PC KINGSTON KVR16N11/8 1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Memória DDR3 8GB para Desktop 1. Especiﬁcações gerais: 1.1. Tipo:
Memória RAM para computador po desktop; 1.2. Capacidade: 8 Gb; 1.3. Frequência: 1600 MHz; 1.4. Latência: 17-1717; 1.5. Módulos: um; 1.6. Padrão: DDR3; 1.7. Tensão: 1.2v. 2. Garana: 2.1. Garana mínima de 12 meses.
TOTAL DO FORNECEDOR

R$ 13.770,00

DOS LOCAIS DE ENTREGA
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O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com a necessidade da UTFPR – Câmpus Santa Helena
no endereço descrito abaixo:
UTFPR - Câmpus Santa Helena – Almoxarifado – Bloco M
Prolongamento da Rua Cerejeira, s/nº - Bairro São Luiz
Santa Helena – PR
CEP: 85.892-000
Nos horários: Diariamente de segunda à sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e 13h30min as 16h30min.
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada somente pelos Câmpus da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná que não tenham par cipado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou en dades
de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas en dades que não
par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a viabilidade e a economicidade para a
administração pública federal da u lização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por Câmpus, a 50 por cento dos
quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos par cipantes.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quan ta vo de cada item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes, independente do número de órgãos não
par cipantes que eventualmente aderirem.
Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas enquadradas no ar go
34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida
pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e par cipantes ou já
des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº
2957/2011 – P).
Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação solicitada em até
noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo para efe vação da
contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não par cipante.
DA VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de 01/04/2020, não podendo ser prorrogada.
REVISÃO E CANCELAMENTO
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.
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).
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.
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O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classiﬁcação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
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
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
descumprir as condições da ata de registro de preços;
não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus ﬁca va
aceitável;
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no mercado; ou
sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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:
por razão de interesse público; ou
a pedido do fornecedor.
DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
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).
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.
CONDIÇÕES GERAIS
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.
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.
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, será anexada 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 e, se achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Santa Helena, 27 de março de 2020
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Carlos Alberto Mucelin
CONTRATANTE

Rogério Roedel
CONTRATADO
Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO MUCELIN, DIRETOR(A)-GERAL, em 09/04/2020, às 10:59, 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 Rogério Roedel, Usuário Externo, em 23/04/2020, às 14:36, 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.u pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1403289 e o código CRC E478F442.

Referência: Processo nº 23064.001149/2020-19

SEI nº 1403289
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