
 

__________________________________________________________________________ 
Pregão Eletrônico SRP nº 06/2022 – UASG 153073 
CCA/UFPB – Campus II 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 

(Processo Administrativo n° 23074.060729/2022-69) 
 

 
 
O CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, com sede no Campus II, Prédio Central, Bairro 
Universitário II, Areia - Paraíba, CEP: 58.397-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 24.098.477/0009-
77, neste ato representado pelo Diretor/Ordenador de Despesas Manoel Bandeira de Albuquerque, 
nomeado(a) pela  Portaria nº 419/R/GR/ 2021 - UFPB  01 de junho de 2021, publicada no BS_25-2021 
de 02 de junho de 2021, portador da matrícula funcional nº 17559118, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 06/2022, 
publicada no DOU de 26/09/2022, processo administrativo n.º 23074.060729/2022-69, RESOLVE 
registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela 
alcançada e na quantidade cotada, 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 

Equipamentos de Laboratório e de Campo, para atender as demandas do Departamento de 

Biociências do Centro de Ciências Agrárias/UFPB – Campus II, especificado(s) no(s) item(ns) 14 

e 25 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 06/2022, 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 quantidade, fornecedor e as demais 

condições ofertadas na proposta são as que seguem: 

 
 

FORNECEDOR: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 
CNPJ: 38.438.581/000110 
ENDEREÇO: RUA MONTE AZUL, 87 – VILA SÃO JOSÉ 
CIDADE: SABARÁ/MG 
CEP: 30.580-020 
E-MAIL: canpereira1@gmail.com 
TEL: (31)99107-7110 
REP. LEGAL: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 
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38.438.581/0001-10 - CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de 
Valor (*) 

Valor 
Unitário 

Valor Global 

14 Furadeira Unidade 1 R$ 649,3000 R$ 259,0000 R$ 259,0000 
Marca: MONDIAL- 
Fabricante: MONDIAL 
Modelo / Versão: NFFI-07 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Furadeira de Impacto conta com empunhadura multiposição que, oferece 
ótimo desempenho, maior comodidade e segurança ao usuário. Com função impacto para rápida perfuração em concreto 
e alvenaria, sistema de reversão que facilita o retorno da broca na perfuração. Possui 2 velocidades para perfeita 
perfuração com ou sem impacto. - Especificações Técnicas: :: Voltagem: 110V :: Potência: 650W :: Mandril: 10mm 
(3/8”) :: Velocidade: 2.200 rpm e 2.800RPM :: Sistema de reversão :: Cabo de energia: 2m :: Capacidade em: # 
Madeira: 20mm (3/4″) # Aço: 10mm (3/8″) # Concreto: 10mm (3/8″) :: Código: 67180-03 - Acompanha: :: 1 Chave 
de mandril :: 1 Empunhadura lateral multiposição :: 1 Limitador de profundidade - Garantia: 1 ano 

25 Seladora 
embalagem 

Unidade 1 R$ 357,6800 R$ 349,0000 R$ 349,0000 

Marca: REGISTRON / 
Fabricante: Registron 
Modelo / Versão: RG-PFS300 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora de Embalagens Manual Registron é utilizada para manter seus 
produtos conservados longe de bolor, oxidação, bactérias, deterioração etc, por um período de tempo prolongado. - 
Selagem: esse modelo possui uma barra de selagem com comprimento de 30cm e largura de 3mm. - Tempo de Selagem: 
a seladora manual Registron contém 8 níveis de selagem que você pode regular de acordo com a espessura da 
embalagem que está sendo selada. - A seladora possui um dispositivo automático, que só consome energia quando está 
fazendo a selagem - Tipo de Embalagens: a seladora manual é indicada para embalagens plástica PP ou PE com largura 
máxima de 30 cm. Obs. dar uma pausa de 15 segundos entre uma selagem e outra. --- Características da seladora 
manual --- - Simples de usar - sem necessidade de treinamento; - Fabricado em plástico injetado; - LED indicador de 
selagem; - Temporizador ajustável que proporciona uma selagem ideal; - Sela qualquer material termoaderente; - Sem 
tempo de aquecimento necessário; - Ideal para sacos plásticos PP ou PE. Modelo RG-PFS300 Tensão 220V / 50-60Hz 
Potência de Consumo 205W Comprimento da selagem 300 mm Largura da selagem 3 mm Tempo de selagem de 1 à 8 
segundos Peso 2 kg Dimensões da máquina 450 x 120 x 180 mm 

Total do Fornecedor: R$ 
608,0000 

 
 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta 

como anexo a esta Ata. 

 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será o CENTRO DE CIENCIAS AGRÁRIAS DA UFPB; 

3.2. Não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços. 

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua 

assinatura pelas partes, não podendo ser prorrogada. 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. 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. 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=1071321&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=62022&f_coduasg=153073&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=1071321&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=62022&f_coduasg=153073&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=1071321&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=62022&f_coduasg=153073&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
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6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. 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 motivos e comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

6.6. 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. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. 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. 

6.9. 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 justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor. 

 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

7.1.1. 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 
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compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto 

nº 10.024/19.  

7.2. 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 participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante 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. 

 
 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. 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. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos 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. 

8.3. 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 2014. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 
 

 
Areia – PB, 22 de setembro de 2022. 

. 
 
 
 

___________________________________                       ___________________________________ 

 MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE                    CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 
              DIRETOR DO CCA/UFPB                                                              REPRESENTANTE LEGAL 
                      CONTRATANTE                                                                                CONTRATADA 
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