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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º 11/2021 

 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, com 
sede no(a) Rua Dr José Augusto Pereira dos Santos, s/nº Neves, 24425-285 São Gonçalo, inscrito(a) 
no CNPJ/MF sob o nº 109527080001/04, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor Geral, Tiago 
Gianerrini da Costa, nomeado(a) pela  Portaria nº 0791 de 18 de maio de 2018, publicada no Diário 
Oficial, dia 21 de maio de 2018, portador da matrícula funcional nº 2453767, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS 
nº 01/2021, publicada no DOU de 03/11/2021, processo administrativo nº 23277.000120/2021-63, 
RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo 
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(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: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 

mobiliário para atender aos ambientes administrativos e educacionais do Campus São Gonçalo 

do IFRJ, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas 

pelos órgãos e entidades participantes, especificado(s) no Termo de Referência, anexo I do 

edital de Pregão nº 01/2021, 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 quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI 

CNPJ: 31.586.441/0001-40 

Endereço: RUA MOGURARI, 00094 - OSWALDO CRUZ 

Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro– CEP: 21.341-110 

Tel: (21) 97038822 

E-mail: comercial.aragorn@gmail.com 

Representante: ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO– CPF: 003.894.847-84 

 

 
 
 
 

ITE
M 

DESCRIÇÃO/ ESPECIF. 
UNID

. 
 

QUANT.  
ESTIMADA 

 

PREÇO  
UNITÁRIO 

 (R$) 

PREÇO  
TOTAL  

(R$) 

2 ARMÁRIO ESCRITÓRIO   

Material: madeira mdf, tipo portas: porta basculante, 

revestimento: laminado melamínico, comprimento: 

70 cm, altura: 43 cm, profundidade: 50 cm, tipo: 

UN 44 338,94 14.913,36 
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suspenso cor a definir. (montagem no local). 

24 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO  

 Cadeira fixa sem braço 04 pés tipo escritório, 

assento e encosto de formato ergonômico, estofados 

em espuma injetada em poliuretano, densidade 

média de 40 a 50 kg/m2, revestidos em tecido 

poliéster em cor a ser definida; base fixa com quatro 

pés em estrutura tubular em aço, soldada, em 

monobloco, fixada ao assento com quatro parafusos 

sextavados, com porcas de garras de aço; pés com 

pontas em borracha, pintura em epóxi na cor preta. 

UN 590 153,17 90.370,30 

45 ESTANTE FACE SIMPLES 

 Estante face simples, totalmente confeccionado em 

chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas 

cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema 

de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e 

fosfatizante) e pintura através de sistema 

eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 

70 micras, contendo 01 (uma) base retangular, 

fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), 

com altura de 17,5 cm; 02 (dois) anteparos laterais 

soldados a base e fixado nas laterais da estante 

através de 04 (quatro) parafusos 3/8” de cada 

lado.01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), 

confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado 

em forma de “U” com altura de 7,0 cm; 02 (dois) 

anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) 

soldados a travessa e fixado nas laterais da estante 

através de 04 (quatro) parafusos 3/8” de cada 

lado.02 (duas) Laterais de sustentação com altura de 

2,0 (dois) metros e largura de 32,0 cm, 

confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm).Cada 

lateral deverá possuir 09 (nove) pares de fendas 

alinhadas em linha reta, com dimensões de 2,8 cm 

de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe 

das bandejas em passos de 17,5 cm.04 (quatro) 

prateleiras com dimensões de 93,0 cm de 

comprimento e 23,5 cm de profundidade, 

confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com 

dobras nas laterais que permitem as mesmas a 

união as laterais pelo sistema de encaixe (sem 

parafusos).Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros, 

Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 32 cm. 

UN 44 1.449,62 63.783,28 
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78 MESA TRABALHO GERÊNCIA  

 Dimensões: 2500 (1800) X 1600 X 740 MM  

 Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou 

para menos. Tampo com aspecto flutuante, 

confeccionado em madeira tipo MDP com espessura 

de 25 mm e com revestimento nas duas faces em 

material tipo BP (baixa pressão). Todo perímetro é 

encabeçado com filete de 2,5 mm de espessura e 

raio ergonômico de 2,5 mm. Painel frontal estrutural 

(opcional), confeccionados em madeira tipo MDP 

com espessura de 18 mm e com revestimento nas 

duas faces é em material tipo BP (baixa pressão). 

Todo perímetro é encabeçado com filete tipo papel 

de 0,3 mm de espessura. A fixação do painel/tampo 

deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6 

e chapa em aço com 4,5 mm de espessura mínima 

dobrada em formato “L”, painel e tampo dotado de 

buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK 

cravadas na face interna do painel e tampo inferior 

do conjunto para a rápida fixação do painel. Calha 

leito (opcional – somente quando haver painel 

frontal), confeccionada em chapa metálica dobrada 

com espessura de 0,9 mm com 02 furações de 

tomada tipo Margirius e 02 furações de RJ45 

centralizado no canal da calha se tem uma chapa de 

aço 0,9 mm ponteada para servir como divisor de 

fiação. Travessas de sustentação posicionada 

horizontalmente sob tampo (02 peças), metálica, 

constituída por tubos de aço de secção retangular 50 

x 20 x 1,5 mm cortadas com corte a laser, 

dispensando o uso de solda, apoiada na mão 

francesas do pé trave e tubo de apoio (armário), 

travamento via parafuso M6, servindo como 

distanciador entre o tampo e pés. Tubo de apoio 

confeccionado em tubo de aço de secção quadrada 

medindo 50 x 50 x 1,2 mm cortados com corte laser. 

Dotado de um par de mãos francesas 

confeccionadas em chapa de aço #14 (1.9 mm) 

conformada e soldadas na parte superior do tubo 

para a fixação das travessas, permitindo assim o 

perfeito travamento do conjunto. Estrutura de 

sustentação lateral, modelo trave, confeccionado em 

02 colunas tubo de secção quadrada 50 x 50 x 1,2 

mm soldados pelo processo MIG a 45 graus em 

diagonal, com mãos francesas em chapa de aço #14 

(1.9 mm) soldadas ao tubo, permitindo assim o 

perfeito travamento do conjunto. Acabamento com 

UN 4 4.616,00 18.464,00 
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sapatas niveladoras em nylon com Ø 38 mm cuja 

função será contornar eventuais desníveis de piso. 

Tampo superior do armário pedestal misto, medindo 

L 1600 x P 500 mm, confeccionado em madeira tipo 

MDP com espessura de 18 mm e com revestimento 

nas duas faces em material tipo BP (baixa pressão). 

Todo perímetro é encabeçado com filete de 2,0 mm 

de espessura e raio ergonômico de 2,0 mm. O tampo 

possui recorte retangular para acoplamento de uma 

caixa elétrica. Caixa elétrica confeccionada em 

alumínio modelo basculante com abertura 105º 

fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola 

e parafuso auto-atarraxante e com leito para receber 

04 furações de tomada tipo Margirius e 04 furações 

de RJ45. Armário nicho, medindo L 800 x P 500 x A 

635 mm, corpo (02 laterais, 01 divisória vertical, 02 

fundos, 01 fundo falso, 01 tampo inferior e 01 

prateleira móvel) confeccionado em madeira tipo 

MDP com espessura de 18 mm e com revestimento 

nas duas faces em material tipo BP (baixa pressão). 

Todo perímetro é encabeçado com filete de 2,0 mm 

de espessura e raio ergonômico de 2,0 mm. A 

divisória vertical formará um vão para CPU e no 

outro vão terá uma prateleira móvel, que neste 

mesmo lado é dotado de um fundo falso de saque 

frontal para oculta a fiação da caixa de tomada, onde 

o mesmo fixado entre a divisória vertical e lateral 

direita ou esquerda (dependendo do lado do 

conjunto), por meio de clicks confeccionado em 

Nylon com sistema de fixação de macho e fêmea. O 

tampo inferior é apoiado por 04 deslizadores 

medindo Ø 45 x H 26 mm com miolo menor 

confeccionado em nylon injetado com regulador de 

altura interno (por dentro do armário) e externo cuja 

função será contornar eventuais desníveis do piso. 

Armário com 01 porta, medindo L 400 x P 500 x A 

635 mm, porta confeccionado em madeira tipo MDP 

com espessura de 18 mm e com revestimento nas 

duas faces em material tipo BP (baixa pressão). 

Todo perímetro é encabeçado com filete de 2,0 mm 

de espessura e raio ergonômico de 2,0 mm. A porta 

sustenta-se em duas dobradiças de pressão, em aço 

com acabamento zincado branco e fixação lateral 

com calço de 5,0 mm altura, com abertura de até 

105 graus. Cada dobradiça é fixada por 05 

parafusos. A porta possui fechadura cilíndrica com 

travamento por lingueta lateral em 01 chapa metálica 
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medindo 80 x 50 x 1,2 mm, fixada na face inferior do 

tampo, permitindo assim o fechamento da porta com 

apenas uma operação. A porta é dotada de puxador 

retangular em aço zincado escovado medindo 52 x 

22 x 18 mm tipo "barra". Corpo (02 laterais, 01 fundo, 

01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) 

confeccionado em madeira tipo MDP com espessura 

de 18 mm e com revestimento nas duas faces em 

material tipo BP (baixa pressão). Todo perímetro é 

encabeçado com filete de 2,0 mm de espessura e 

raio ergonômico de 2,0 mm. O tampo inferior é 

apoiado por 04 deslizadores medindo Ø 45 x H 26 

mm com miolo menor confeccionado em nylon 

injetado com regulador de altura interno (por dentro 

do armário) e externo cuja função será contornar 

eventuais desníveis do piso. Gaveteiro 03 gavetas, 

medindo L 400 x P 500 x A 635 mm, gavetas 

confeccionadas em chapa metálica dobrada com 

espessura de 0,45 mm. São apoiadas e fixadas 

lateralmente entre par de corrediças metálicas com 

deslizamento suave e silencioso por meio de 

roldanas em nylon. Frentes das gavetas 

confeccionado em madeira tipo MDP com espessura 

de 18 mm e com revestimento nas duas faces em 

material tipo BP (baixa pressão). Todo perímetro é 

encabeçado com filete de 2,0 mm de espessura e 

raio ergonômico de 2,0 mm. As frentes são dotadas 

de puxador retangular em aço zincado escovado 

medindo 52 x 22 x 18 mm tipo "barra". O gaveteiro é 

dotado de fechadura frontal com trava simultânea 

das gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste 

em aço conduzida por guias, com ganchos para 

travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 

02 chaves (principal e reserva) com corpos 

escamoteáveis (dobráveis) com acabamento 

niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 

fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em 

madeira tipo MDP com espessura de 18 mm e com 

revestimento nas duas faces em material tipo BP 

(baixa pressão). Todo perímetro é encabeçado com 

filete de 2,0 mm de espessura e raio ergonômico de 

2,0 mm. O tampo inferior é apoiado por 04 

deslizadores medindo Ø 45 x H 26 mm com miolo 

menor confeccionado em nylon injetado com 

regulador de altura interno (por dentro do armário) e 

externo cuja função será contornar eventuais 

desníveis do piso. Sistema de fixação do conjunto 
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por meio de pinos minifix, bucha metálica, parafusos 

M6 e rebites, que possibilitam a montagem e 

desmontagem do móvel sem danificar. Tratamento 

metálico das partes em aço por meio de fosfotização 

com base de zinco e pintura tipo eletrostática epóxi 

pó fosca de alta performance curada em estufa a 

200ºC. 

79 MESA REUNIÃO DIRETORIA  

 Dimensões: 2400 X 1200 X 750 MM  

 Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou 

para menos. Tampo com espessura final de 45 mm, 

componível por duas camadas modulares e 

sobrepostas, com a camada superior composta por 

05 módulos, sendo 01 módulos centrais, med. 1500 

x 300 mm, 02 módulos nas cabeceiras, med. 450 x 

1200 mm e 02 módulos nas laterais med. 1800 x 450 

mm a camada inferior composta por 01 módulos 

med. 2400 x 1200 mm os módulos se acoplam 

perfeitamente para formar uma superfície de trabalho 

com design ergonômico e elegante. Os módulos nas 

cabeceiras e nas laterais do tampo superior são 

confeccionados com chapas de 26 mm de espessura 

produzidos com placas de fibras de madeira 

selecionadas, provenientes de troncos de eucaliptos 

e pinus (cultivados em florestas renováveis com 

certificação fsc – será solicitada cópia da 

certificação), aglutinadas e consolidadas com resina 

sintética a base de ureiaformaldeído e termo 

estabilizadas sob pressão, com densidade média, de 

acordo com as especificações da norma nbr 15316/2 

e metodologias descritas na nbr 15316/3, resistência 

à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à 

flexão estática (kg/cm²) 185. Face superior e bordas 

do perímetro com revestimento em lâmina de 

madeira, obtida através da colagem de várias 

lâminas de madeiras reflorestadas, sobrepostas 

entre resinas, que se consolidam em blocos. Esses 

blocos são estabilizados e em seguida faqueados, 

dando origem às lâminas pré-compostas (lâminas 

finas fatiadas, que são prensadas e novamente 

cortadas. Esse processo cria o desenho linheiro, que 

possui traços em padrões paralelos, representando 

maior produtividade, economia de matériaprima e 

respeito ao meio ambiente). Acabamento superficial 

executado com lixamento da lâmina, em grana final 

180, aplicação de fundo poliuretano em 03 demãos, 

UN 1 3.200,00 3.200,00 
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formando uma camada final de aproximadamente 

120gr/m2, com secagem por sistema ultravioleta. 

Lixamento do fundo com grana 320, aplicação de 

verniz poliuretano com camada aproximada de 50 

grã/m2 e secagem final por sistema ultravioleta em 

ambiente fechado, climatizado e isento de pó. O 

módulo central superior é confeccionado com chapa 

de 26 mm de espessura produzidos com placas de 

fibras de madeira selecionadas, provenientes de 

troncos de eucaliptos e pinus (cultivados em 

florestas renováveis com certificação fsc – será 

solicitada cópia da certificação), aglutinadas e 

consolidadas com resina sintética a base de ureia - 

formaldeído e termo estabilizadas sob pressão, com 

densidade média, de acordo com as especificações 

da norma nbr 15316/2 e metodologias descritas na 

nbr 15316/3, resistência à tração perpendicular 

(kg/cm²) 5.6, resistência à flexão estática (kg/cm²) 

185. Recebem revestimento em couro na face 

superior e bordas, e possui compartimento em aço 

com portatomada interno para 08 plugs de tomadas 

de energia retangulares e para 04 plugs tipo rj-45, 

permitindo a instalação de cabos para energia 

elétrica, telefonia e rede, embutidos, com tampa 

basculante e moldura em alumínio. O tampo inferior 

é confeccionado com chapa de 19 mm de espessura 

produzida produzidos com placas de fibras de 

madeira selecionadas, provenientes de troncos de 

eucaliptos e pinus (cultivados em florestas 

renováveis com certificação fsc – será solicitada 

cópia da certificação), aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética a base de ureiaformaldeído e 

termo estabilizadas sob pressão, com densidade 

média, de acordo com as especificações da norma 

nbr 15316/2 e metodologias descritas na nbr 

15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 

5.6, resistência à flexão estática (kg/cm²) 185. Faces 

e bordas do tampo com revestimento em lâmina de 

madeira matizada na cor preto ébano com aplicação 

de fundo poliuretano em 03 demãos, Formando uma 

camada final de aproximadamente 120gr/m2, com 

secagem por sistema ultra violeta. Lixamento do 

fundo com grana 320, aplicação de verniz 

poliuretano com camada aproximada de 50 grã/m2 e 

secagem final por sistema ultra violeta em ambiente 

fechado, climatizado e isento de pó. A fixação 

tampo/estrutura deverá ser feita através de 
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parafusos máquina, philips m6x30, fixados em de 

buchas metálicas confeccionadas em zamak (liga de 

zinco, magnésio, alumínio e cobre, fundida entre 

385° c e 485° c) cravadas na face inferior do tampo. 

De modo algum os parafusos serão fixados direto no 

tampo, facilitando assim montagem, desmontagem e 

remontagem dos mesmos, caso necessário. Calhas 

para passagem de cabeamento horizontal entre 

todos os pés confeccionada em chapa metálica com 

espessura mínima de 1,2 mm, estampada e 

dobrada, com sistema de fixação acoplagem, sem 

necessidade do uso de ferramentas, em 04 suportes 

metálicos presos aos tampos por meio de buchas 

metálicas em zamak (liga de zinco, magnésio, 

alumínio e cobre, fundida entre 385 cá e 485 cá), e 

parafusos máquina, philips m6x12. Estruturas 

metálicas (04) com formato elíptico, sendo 02 nas 

extremidades laterais, med. Aprox. 600 x 150 x 715 

mm, e 02 na parte central, med. Aprox. 500 x 100 x 

715 mm, autoportantes, com passagem interna para 

subida de cabeamento, desenvolvidas em chapas de 

aço sae 1006/1008 com espessura mínima de 1,5 

mm, calandrada e componível em duas partes, com 

suportes superior e inferior em chapa de aço com 

espessura mínima de 3 mm, soldadas entre si pelo 

processo mig, formando um conjunto sólido e de 

design moderno. As estruturas são revestidas em 

couro natural de ótima qualidade. Acabamento com 

sapatas em pvc rígido com diâmetro de 63 mm, com 

regulagem de altura em aprox. 20 mm, cuja função 

será ajustar eventuais desníveis de piso. Todas as 

partes metálicas são submetidas a um pré-

tratamento por fosfatização a base de zinco 

(lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura 

eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster 

fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 

200º c. 

 

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 IFRJ Compus São Gonçalo 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
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02 1 5 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 44 

24 0 20 0 0 0 0 200 0 0 190 15 0 0 150 0 15 0 590 

45 2 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 25 0 0 0 44 

78 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

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 da 

assinatura, 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. 

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: 
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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 

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). 
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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 2 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 
órgãos participantes .  

 
São Gonçalo, 13 de dezembro de 2021 

Assinaturas 
 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) 
registrado(s) 
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