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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE CONTRATO nº 33/2019/AD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 33/2019/AD QUE
ENTRE SI FAZEM A UNIVERSIDADE
FEDERAL FLUMINENSE E A EMPRESA

EFODONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA—ME.

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarquia Federal, Vinculada ao Ministério da

Educação, com sede na Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, doravante
denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28523215/0001—06, neste ato
representada pelo seu Magnífico Reitor, Professor Antônio Claudio Lucas Da Nobrega, nomeado por
Decreto Presidencial publicado no DOU, nº 223, de 20/11/2018, portador da cédula de identidade nº
047142036, expedida pelo Detran/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 808.987.69?-87, e a Empresa
EPODONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob n,º 00.330.676/0001-43, com

sede à Rua Dr. March, 532 — Venda da Cruz, CEP: 24.110-679, neste ato representada pelo Sr. (ª)
Robson do Nascimento, portador da Cédula de Identidade nº 054477070, expedida pelo DETRAN/RI

edo CPF/MF n.º 740.723AO7—82, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este
Contrato em conformidade com o que consta do Processo Administrativo n.º 23069.002087/2018-06,

referente ao Pregão nº 24/2019/AD, com fundamento na Lei 10.510/2002, Lei Complementar nª 123,
Lei Complementar nº 127, Decreto nº 6.204, Decreto 5.450, subsidiada pela Lei n.º 8.666/93 e
alterações, passando o Termo de Referência e a proposta da CONTRATADA, independentemente de
sua transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste Instrumento, que será regido pelas
cláusulas e condições seguintes:

1 CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO DO CONTRATO

1.1 O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada em
serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split de diversas potências,
com fornecimento de materiais e insumos de acordo com os lotes estabelecidos no Termo
de Referência e Anexos ao edital do Pregão 24/2019, em regime de empreitada por preço
unitário, conforme discriminado a seguir:
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Serviço de Instalação de aparelho ar
condicionado tipo split 7500 Btus incluído
material iate 3 metros de linha), suporte e
mão de obra.

R$ 279,97 R$ 839,91 R$ 70.078,92

Serviço de Instalação de aparelho ar
condicionado tipo split 9000 Btus incluído
material (até 3 metros de linha), suporte e
mão ele obra.

R$ 363,80 R$ 1.091,40 R$ 13.096,80

Serviço de Instalação de aparelho ar
condicionado tipo split 12000 Btus incluído
material (até 3 metros de linha), suporte e
mão de obra.

R$ 241,66 R$ 1.208,30 R$ 14.499,60

Serviço de Instalação de aparelho ar
condicionado tipo split 18000 Btus incluído
material (ate' 3 metros de linha), suporte e
mão de obra.

R$ 301,04 R$ 2.408,32 R$ 28.899,84

Serviço de Instalação de aparelho ar
condicionado tipo split 22000 Btus incluído
material (até 3 metros de linha), suporte e
mão de obra.

' R$ 402,77 R$ 1.208,31 R$ 14.499,72

Serviço de Instalação de aparelho ar
condicionado tipo split 24000 Btus inçiuido
material (até 3 metros de linha), suporte e
mão de obra.

R$ 352,08 R$ 1.408,32 R$ 16.899,84

Serviço de instalação de aparelho ar
condicionado tipo split 28000 Btus incluido
material (ate 3 metros de linhai, suporte e

] mão de obra.

R$ 413,88 ' 851.241,64 R$ 14.899,68

Serviço de Instalação de aparelho ar
condicionado tipo split 30000 Btus incluído
material iaté 3 metros de linha), suporte e
mão de obra.

R$ 441,66 R$ 1.324,98 ' R$ 15.899,76

Serviço de Instalação de aparelho ar
condicionado tipo split 36000 Btus incluído
material (até 3 metros de linha], suporte e
mão de obra.

R$ 492,29 R$ 3.938,32 R$ 47.259,84

Serviço de Instalação de aparelho ar
condicionado tipo split 48000 Btus incluído
material (até 3 metros de linha), suporte e
mão de obra.

R$ 593,55 R$ 2.374,20 R$ 28.490,40

Serviço de Instalação de aparelho ar
condicionado tipo split 60000 Btus incluído
material (até 3 metros de linhai, suporte e
mão de obra.

48 R$ 785,41 R$ 3.141,64 R$ 37.699,68

12 Instalação e fixação de dutos de cobre 174" 120 R$ 18,32 R$ 183,20 ' R$ 2.198,40

13 Instalação e fixação de dutos de cobre 3/8" 120 R$ 19,16 R$ 191,60 R$ 2.299,20

14 Instalação e fixação de dutos de cobre 1/2" 180 R$ 30,55 R$ 458,25 R$ 5.499,00

15 Instalação e fixação de dutos de cobre Sis" 240 R$ 22,08 R$ 441,60 R$ 5.299,20

16 Instalação e fixação de dutos de cobre 3/4" 180 R$ 36,11 R$ 541,65 R$ 6.499,80

17 Instalação e fixação de dutos de cobre 7/8" 360 R$ 28,05 R$ 841,50 R$ 10.098,00

18 . Andaime multidirecional 120 R$ 14,66 R$ 146,60 R$ 1.759,20

TOTAL: R$ 275.876,88
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1.2 Os serviços serão prestados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, no município de
Niterói.

2 CLAUSULA SEGUNDA — VALOR DO CONTRATO

2.1 Para a execução dos serviços contratados fica ajustado o preço global de R$ 275.876,88
(duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos),
conforme Proposta Comercial apresentada nas condições do Pregão Eletrônico nº
24/2019/AD.

2.2 Pelos serviços executados, a CONTRATANTE pagará o valor mensal de R$ 22.989,74 (vinte e
dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos) perfazendo o
montante global anual de R$ 275.876,88 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e
setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), estando nele incluidas todas as despesas
necessárias à sua perfeita execução.

2.3 As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto deste Contrato, correrão por
conta dos recursos da fonte 8108, no elemento de despesa 339039, cujo
comprometimento foi feito através da Nota de Empenho nº 2019NE801658, da qual, uma
cópia e entregue à CONTRATADA neste ato.

3 CLAUSULA TERCEIRA — GARANTÍA DE EXECUÇÃO

3.1 Conforme item 23.1 do Edital, não será exigida a garantia de execução dos serviços ora
contratados.

4 CLAUSULA QUARTA - OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

4.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.8

Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, observando o
disposto nos parágrafos lª, 29 e 3º do Artigo 65 da Lei nº 8.656/93.
Prestar o serviço atendendo todas as exigências do termo de referência anexo e
conforme a sua proposta de preços.
Manter, durante o periodo de execução dos serviços e da vigência do contrato,
para o recebimento pelos serviços prestados, a regularidade do seu cadastro
obrigatório no SICAF e a sua documentação cadastral válida.
Observar rigorosamente as especificações, normas e instruções do presente ato
convocatório e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes
a execução, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da
notificação por parte da Fiscalização.
Responsabilizar—se pelo recolhimento de todas as obrigações trabalhistas,
sociais, fiscais, etc., sendo responsável única e direta perante o empregado que
contrata e quaisquer outros resultantes da prestação do serviço, as quais já
estão incluídas no custo total.
Entregar, nos prazos estabelecidos documentos e informações, que estejam
definidos ou que vierem a ser soiicitados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio;

4.2 - A proponente vencedora deverá seguir rigorosamente as exigências da Pró-Reitoria de
Administração — PROAD/UFF, quanto à identificação de seus funcionários quando da
execução dos trabalhos.
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5 CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

5.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

5.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

5.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017.

6 CLAUSULA SEXTA - PRAZOS

6.1 O prazo de vigência da contratação e de 12 meses, contados a partir da assinatura do
contrato, prorrogável na forma do art. 57, é 1“, da Lei nº 8.666/93.

6.3 O contrato poderá ser prorrogado por iguais períodos, mediante Termo Aditivo, a critério
único e exclusivo da CONTRATANTE, não podendo exceder em sua totalidade o prazo de
60 meses.

6.4 Não será admitida prorrogação de prazo ou retardamento na execução do objeto deste
Contrato por fornecimento deficiente de materiais, a não ser por caso fortuito e alheio a
sua vontade, devidamente justificada perante a CONTRATANTE.

7 CLAUSULA SÉTIMA — PAGAMENTOS

7.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

7.2 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do
serviço, nos seguintes termos:

7.2.1 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da
obrigação contratual;
No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminha—io ao gestor do contrato.
No mesmo prazo, o fiscal ou equipe de fiscalização deverá elaborar Relatorio
Circunstanciado em consonância com suas atribuições e encaminha—Io ao gestor
do contrato.
Em existindo fiscal setorial, este deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, no mesmo prazo.
No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos relatórios
mencionados acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as
seguintes diretrizes:
Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização técnica, setorial, e, caso haja irregularidades que impeçam a
liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
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Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto” peio
servidor competente, devidamente acompanhada das comprovações
mencionadas no item 2 do Anexo Xi da IN SEGES/MPOG n. 5/2017
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
Constatando-se, junto ao SiCAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco] dias,
reguiarize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias a rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada “a contratada a ampla defesa.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada
não regularize sua situação junto ao SICAF.
Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução
com a contratada inadimplente no SICAF.

7.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
nos termos do item 6 do Anexo X! da |N SEGES/MPOG n. 5/2017, quando couber:

7.3.1 A Contratada regularmente opta nte pelo Simples Nacional, exclusiva mente para
as atividades de prestação de serviços previstas no ãSº-C, do artigo 18, da LC
123, de 2066, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele
previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de aiguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

7.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto—, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada mediante a apiicação da seguinte fórmula:

EM = I ): N x VP, sendo:
EM : Encargos moratórios;
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N : Número de dias entre a data previsto para o pagamento e o do efetivo pagamento;
VP : Voior do parceio o ser pago.

i : Índice de compensação financeiro : 000016438, assim apurado:

i = ( 6/ 100)
i : 0,00016438
TX : Percentuoi da taxa onuoi :: 6%

8 CLAUSULA OITAVA — SUSTAÇÃO DE PAGAMENTOS

8.1 A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, por
execução irregular dos serviços;

8.1.2 Paralisação dos serviços por mais de 24 (vinte e quatro) horas, por culpa
exclusiva da CONTRATADA;

8.1.3 Existência de débitos para com terceiros, inclusive das obrigações trabalhistas,
relacionados com os serviços ora contratados, e que possam por em risco seu
bom andamento ou causar prejuizos materiais, financeiro ou moral à
CONTRATANTE;

8.1.4 Existência de qualquer débito exigivei pela CONTRATANTE.
8.1.5 Divergência entre a Fatura ou Nota Fiscal com os serviços realmente prestados

9 CLAUSULA NONA — DOS REAJUSTES DO CONTRATO

9.1 Os preços unitários contratados, desde que observado :) interregno minimo de um ano,
contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao
primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão
reajustados utilizando-se a variação do Índice Geral de Preço de Mercado — IG P-M/FGV,
com base na seguinte fórmula:

R = [(I - Io).P]/Io
Em que:
a. para o primeiro reajuste:

R : reajuste procurado;
: indice reiotivo ao mês do reajuste;

io : indice reio tivo ao mês da data iimite para apresentação da proposta;
P : preço otuai dos serviços.

b. para os reajustes subsequentes:
R : reajuste procurado;
! : indice reiotivo ao mês do novo reajuste;
io : indice relativo ao mês do inicio dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;
P : preço do serviço otuoiizodo até o úitirno reajuste efetuado.

Os reajustes serão precedidos de solicitação do CONTRATADO.
O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais
vantajosa.
Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data da
solicitação do CONTRATADO.

10 CLAUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

10.1 Nos termos do art. 67, caput e & lª, da Lei nº 8.666/93, a Pró-Reitoria de Administração da
UFF — PROAD/UFF designará um representante para acompanhar e fiscalizar a execução
do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário para regularização das falhas ou defeitos
observados.
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10.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão
ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

10.3 Da mesma forma, a Adjudicatária deverá indicar um preposto para, se aceito pela
Contratante, represente—la na execução do Contrato.

10.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, constituirá documento de autorização para a execução dos
serviços o Contrato assinado, acompanhado da Nota de Empenho.

10.5 A Pró-Reitoria de Administração da UFF — PROAD/UFF poderá rejeitar, no todo ou em
parte, os serviços prestados, se em desacordo com o Contrato.

10.6 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser
prontamente atendidas pela Adjudicata' ria, sem ônus para a Contratante.

10.7 A fiscalização da Pró-Reitoria de Administração da UFF —— PROAD/UFF não permitirá que a
mão-deªobra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas.

11 CLAUSULA DEGMA PRIMEIRA -- RESCISÃO

11.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, assim como as disposições
dos artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

11.2 A rescisão do Contrato acarretará, sem prejuízo da exigibilidade de débitos anteriores da
CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais corninações estabelecidas neste
instrumento, na suspensão imediata da execução dos serviços, objeto do mesmo.

11.3 O presente Contrato poderá ainda ser rescindido por conveniência administrativa da
CONTRATANTE mediante comunicação escrita, entregue diretamente ou por via postal, com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias, obedecendo ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei
Federal nº 8.666/93, e demais legislações vigentes.

11.4 No caso de rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATADA ficam asseguradas à
CONTRATANTE:

11.4.1 assunção imediata do objeto do Contrato, no estado em que se encontrar, por ato
próprio da CONTRATANTE;

11.4.2 retenção de créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a
CONTRATANTE;

11.5 execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e dos valores das
multas e indenizações a ela devidos.

13 CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PROIBIÇõES

13.1 Évedada a CONTRATADA:
13.1.1 caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira, sem

prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
13.1.2 opor, em qualquer circunstância, direito de retenção sobre qualquer bem da

CONTRATANTE.

13.1.3 interromper unilateralmente os serviços alegando inadimplemento pela
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos na Lei 8666/93.

14 CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO

13.1 A publicação resumida deste Contrato e seus aditamentos no Diário Oficial da União, serão
promovidos pela CONTRATANTE, na mesma data ou até o quinto dia útii do mês seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 [vinte) dias daquela data.

15 CLAUSULA DÉCIMA QUINTA —- FORO

14.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal de Niterói/RJ, Seção
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Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d” da
Constituição Federal.

E, por estarem justos & contratados, preparam este instrumento, em 03 (três) vias de iguai teor, para
um só efeito, que depois de Iido e achado conforme vai assinado pelas partes, para que produzam
seus efeitos legais, comprometendo—se as partes contratantes a cumprir o presente Termo em todas
as suas cláusulas.

. E ' Kªô . J' .” «J;,Robson do Nascnmento An , mo laudlo Lucas Da Nóbrega <$—
EPODONTO COMÉIÍCIQ E SEBVIÇ . UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

% É.,“º/ _uÍ'A'M ",, ffuàrgª [%by/ Testeymú'nl'ªa lªTeste-munha
EPÚDDNTÚ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. UNIVERSIDADE FEDERM. FLUMINENSE
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RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 85/2019

Tornamos público o resultado do Pregão Eletrônico em epígrafe, processo nº:
23069.077930/2019—81, cujo objeto e aquisição de hortifrutigranjeiros; sagrando-se
vencedoras com valor global de R$45.876,00 as empresas: IRMAOS SANTOS DIAS FRUTAS
E LEGUMES LTDA, CNPJ: 04.714.121/0001-56, itens 3 e 9; VALE SERV
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, CNPJ: 18.244.331/0001-32, itens 1,2 e 7; MARISOL COM.
ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI, CNPJ: 26.788.865/0001-58, itens 4,5,6 e 8.
Esta publicação para todos os efeitos legais, equivale a publicação da Ata de Registro de
Preços

VICTOR COSTA NUNES
Pregoeiro

(SIDEC - 08/10/2019) 153057-15227-2019NE800177

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 88/2019

Tornamos público o resultado do Pregão Eletrônico em epígrafe, processo nº:
23069.077981/2019—11, cujo objeto e aquisição de insumos estocáveis de alimentação
(água de coco, água minera, café em pó, suco e outros); sagrando-se vencedora com valor
global de R$14.148,00 a empresa: DPS GONCALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA,
CNPJ: 64.106.552/0001—61, item 3. Esta publicação para todos os efeitos legais, equivale a
publicação da Ata de Registro de Preços.

LEA DA CONCEICAO COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 08/10/2019) 153057-15227-2019NE800177

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 88/2019 - UASG 150123

Nº Processo: 23069154299201941 . Objeto: Apoio AO PROJETO MBA GESTÃO ESTRATÉGICA
DA PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO - TURMA VOLTA REDONDA T2 2019 Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Fundação sem fins lucrativos criada para apoio institucional a UFF. Declaração
de Dispensa em 07/10/2019. JAILTON GONCALVES FRANCISCO. Pro Reitor de Planejamento.
Ratificação em 07/10/2019. ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NOBREGA. Reitor. Valor Global:
R$ 595.000,00. CNPJ CONTRATADA : 03.438229/0001-09 FUNDACAOEUCLIDES DA CUNHA
DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF.

(SIDEC - 08/10/2019) 150123-15227—2019NE000003

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2019 - UASG 150123

Nº Processo: 23069157827201913 . Objeto: Apoio ao Projeto MBA Gerência de Riscos com
Enfase em Governança Corporativa - 2º semestre 2019 Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Fundação sem fins lucrativos criada para apoio institucional a UFF. Declaração de Dispensa
em 07/10/2019. JAILTON GONCALVES FRANCISCO. Pro Reitor de Planejamento. Ratificação
em 07/10/2019. ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NOBREGA. Reitor. Valor Global: R$
1.200.000,00. CNPJ CONTRATADA : 03.438229/0001-09 FUNDACAOEUCLIDES DA CUNHA DE
APOIO INSTITUCIONAL A UFF.

(SIDEC - 08/10/2019) 150123-15227—2019NE000003

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2019 - UASG 150123

Nº Processo: 23069158373201906 . Objeto: Apoio ao Projeto MBA Gerenciamento de
Projetos - 2º semestre de 2019 - Volta Redonda Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Fundação sem fins lucrativos criada para apoio institucional a UFF. Declaração de Dispensa
em 07/10/2019. JAILTON GONCALVES FRANCISCO. Pro Reitor de Planejamento. Ratificação
em 07/10/2019. ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NOBREGA. Reitor. Valor Global: R$
720.000,00. CNPJ CONTRATADA : 03.438229/0001-09 FUNDACAOEUCLIDES DA CUNHA DE
APOIO INSTITUCIONAL A UFF.

(SIDEC - 08/10/2019) 150123-15227-2019NE000003

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2019 - UASG 150182

Nº Processo: 23069002087201806. PREGÃO SISPP Nº 24/2019. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL FLUMINENSE —.CNPJ Contratado: 00330676000143. Contratado : EPODONTO
COMERCIO E SERVICOS LTDA—.Objeto: Serviços de instalação de aparelhos de ar
condicionado modelo split, com fornecimento de materiais e insumos. Fundamento Legal:
Leis Federais n/ 8.666/93 e 10.510/2002. Vigência: 07/10/2019 a 07/10/2020. Valor Total:
R$275.876,88. Fonte: 8108000000 - 2019NE802272. Data de Assinatura: 07/10/2019.

(SICON - 08/10/2019) 150182—15227-2019NE800237

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2019 - UASG 150182

Nº Processo: 23069004472201961. PREGÃO SISPP Nº 55/2019. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL FLUMINENSE -.CNPJ Contratado: 05340639000130. Contratado : PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA —EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Serviços de gerenciamento de
frota, com agenciamento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva de veículos
e dos motores geradores de energia da UFF. Fundamento Legal: Leis Federais nº 8.666/93
e 10.510/2020. Vigência: 08/10/2019 a 08/10/2020. Valor Total: R$1.952.400,48. Fonte:
8108000000 - 2019NE801894. Data de Assinatura: 08/10/2019.

(SICON - 08/10/2019) 150182-15227-2019NE800237

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 7/2019

Nº Processo: 23069006699201860. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE -
.CNPJ Contratado: 01224277000160. Contratado : WORLD TRAVEL TURISMO LTDA -.Objeto:
Rescisão Unilateral do Contrato nº 07/2019 Fundamento Legal: art. 78, I e IV da Lei Federal
nº 8.666/93. Data de Rescisão: 01/10/2019 .

(SICON - 08/10/2019) 150182-15227-2019NE800237

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 34/2019

A Pró—Reitoria de Administração da UniversidadeFederal Fluminense torna
público o resultado dojulgamento do Pregão 34/PROAD/2019, tendo sido adjudicado e
homologado o seguinte item em relação a empresa: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA
(01.151.850/0001-53): 31, 47; PLACIDOS COMERCIAL LTDA(03.132.196/0001-66): 72, 73;
OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI (09.134.068/0001-38):
2, 3, 7, 16, 22, 25, 28, 29, 32, 41, 51, 55, 79, 80, 81; ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019100900076 ©

QUIMICA LTDA (17.545.961/0001-84): 50; SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA
(23.747.090/0001—84): 1, 19, 23, 58, 66, 68, 88, 91; BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E
REPRESENTACOES - EIREL (28.114.563/0001—20): 6, 8, 15, 17, 20, 52, 59, 64, 71, 84;
FOCUS TOTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CIENT (30.204.235/0001—
66): 5, 10, 12, 13, 21, 24, 26, 27, 35, 44, 45, 46, 48, 69, 74, 75, 89, 90; CM
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI (32.612.587/0001-86): 4, 33, 34, 39, 42, 62,
76, 94, 95; COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA (40.392.813/0001—99): 40, 60, 63; ORBITAL
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (71.443.667/0001—07): 9, 11, 38, 49, 65, 93. ITENS
DESERTOS: 14, 57, 77, 78, 83, 85, 86. ITENS CANCELADOS: 18, 30, 36, 37, 43, 53, 54, 56,
61, 67, 70, 82, 87, 92, 96. ESTA PUBLICAÇÃO EQUIVALE A PUBLICAÇÃO DA ATA
DEREGISTRO DE PREÇOS.

FABIO MEDEIROS DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 08/10/2019) 150182-15227—2019NE800237

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2019 - UASG 150182

Nº Processo: 23069005765201965. Objeto: Aquisição parcelada para entrega futura de
material odontológico de uso geral para atender as necessidades da Universidade Federal
FLuminense.. Total de Itens Licitados: 214. Edital: 09/10/2019 das 10h00 as 16h00.
Endereço: R.m. Frias, Nº 9 - Icarai—niteroi, - Niterói/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/150182—5—00072—2019. Entrega das Propostas:
a partir de 09/10/2019 as 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/10/2019 as 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FABIO MEDEIROS DE SOUZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/10/2019) 150182—15227-2019NE800237

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços (Lei nº 8.745/93) que celebram a
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS e o(a) professor(a) substituto(a)
ADRIANE KARAL, nº do contrato: 25/DIR-CH/UFFS/2019, Classe A; nível 01; titulação:
especialista; carga horária: 40h; vigência: 01/10/2019 a 20/12/2019. Data de assinatura:
01/10/2019. OBJETO: prestação de serviços de Professor Substituto da Carreira de
Magistério do Ensino Superior. VALOR: a contratante pagará ao contratado mensalmente a
importância conforme o disposto na Lei 12.772/12.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 99/2019 - UASG 153052

Nº Processo: 23070026698201983. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de banco sueco, bebedouros, carrinhos de transporte, conjunto escolar infantil,
inversor de corrente elétrica, esmerilhadeira, estante partitura, porta—chaves, pufe, extintor
ABC, lavadora de pressão, quadro branco, transpalete manual, triturador forrageiro,
torquímetro, ferramentas, outros.. Total de Itens Licitados: 24. Edital: 09/10/2019 das
08h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00. Endereço: Departamento de Material e Patrimônio
- Dmp/ufg - Campus 2 Samambaia, Campus 2 Samambaia - Goiânia/GO ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153052—5—00099—2019. Entrega das Propostas:
a partir de 09/10/2019 as 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
21/10/2019 as 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Para fins de
formulação da proposta de preços, gentileza seguir, exclusivamente, as especificações
contidas no Anexo I - Termo de Referência..

CLAUDIO FERNANDO DA SILVEIRA

Divisão de Licitações

(SIASGnet - 08/10/2019) 153052-15226-2019NE800682

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS

EXTRATOS DE CONVENIOS

Espécie: Conv. 274/2019. Proc. 32524/2019—50. Objeto: Estágio. Convenentes: UFG e
Tocksabor Indústria Alimentícia. Assinatura: 08/10/2019. Validade: 08/10/2019 a
07/10/2024.

Espécie: Conv. 285/2019. Proc. 32974/2019—42. Objeto: Estágio. Convenentes: UFG
Agbitech Controles Biológicos. Assinatura: 08/10/2019. Validade: 08/10/2019 a
07/10/2024.

f'D

Espécie: Conv. 290/2019. Proc. 35992/2019—86. Objeto: Estágio. Convenentes: UFG e Plek.
Assinatura: 08/10/2019. Validade: 08/10/2019 a 07/10/2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Cessão de Direitos Autorais nº 04/2019 ,
Processo Administrativo nº. 23422.0091004/2019—26. CESSIONARIA: Universidade Federal
da Integração Latino—Americana (UNILA), CNPJ nº. 11.806.275/0001—33. CEDENTE: FABIO
ARISTIMUNHO VARGAS, CPF nº 023.853.289-50. Resumo do objeto: Cessão de direitos
autorais da OBRA intitulada de ARARA RARA - ensaio sobre a palindromia / antologia de
palíndromos, visando a edição, produção, publicação, divulgação, distribuição e
comercialização pela EDUNILA de 500 (quinhentos) exemplares, no idioma português, sob
o formato de livro impresso. Vigência: 5 (cinco) anos, a contar da assinatura. Assinou pela
UNILA o Reitor GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO, em 04/10/2019

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 58/2019 - UASG 153030

Número do Contrato: 37/2018. Nº Processo: 23088019347201846. Regime de Execução:

Empreitada por Preço Unitário. RDC ELETRONICO Nº 4/2018. Contratante:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA -.CNPJ Contratado: 18040979000197. Contratado :

LUMU CONSTRUTORA LTDA —.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e do prazo de

execução, este de 29/09/2019 a 28/01/2020, do contrato nº 037/2018. Fundamento

Legal: Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Vigência: 27/11/2019 a
26/03/2020. Data de Assinatura: 01/10/2019.

(SICON - 08/10/2019) 153030—15249—2019NE800072

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. "


