UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018
PREGÃO Nº SRP 56/2018
PROCESSO Nº 23090.036194/2018-52
VALIDADE: até 1 (um) ano
Aos 12 (doze) dias do mês de novembro de 2018 (dois mil e dezoito) a UNIVERSIDADE FEDERAL
DE LAVRAS, pessoa jurídica de direito público, autarquia especial integrante da Administração
Indireta da União, criada pela Lei nº 8.956, de 15 de dezembro de 1994, vinculada ao Ministério
da Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.078.679/0001-74, com sede na cidade de Lavras,
Estado de Minas Gerais, Campus Universitário, Caixa Postal 3037, nos termos da Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, alterado pelo Decreto nº
3.693, de 20 de dezembro de 2000 e pelo Decreto nº 3.784, de 6 de abril de 2001, do Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 4.485, de 25 de novembro de 2002, do
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar
nº 155, de 27 de outubro de 2016, do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, da IN/MARE
nº 8, de 4 de dezembro de 1998 e legislação correlata e da IN/SLTI/MP nº 2, de 11 de outubro
de 2010, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
SRP56/2018, cujo resultado foi homologado pelo Sr. João Chrysóstomo de Resende Júnior e o
extrato da respectiva ata publicado no Diário Oficial da União do dia 12/11/2018, na seção 03,
pág. 63, RESOLVE registrar os preços para aquisição dos itens conforme consta no Anexo II do
Edital, que passa a fazer parte integrante desta, oferecidos pela empresa OHMTECH COMÉRCIO
VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 26.489.691/0001- 22, com sede na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo, na Rua José Versolato, nº 111, Conj. 1101- sala: 02 - Bairro: Centro - CEP: 09750-730,
cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame acima numerado, sob as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços com vistas ao fornecimento de
equipamentos visando atender às necessidades de implantação dos cursos da Área Básica de
Ingresso – BI do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, durante o
período de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, decorrente do Pregão Eletrônico SRP
nº 56/2018, com especificações, quantitativos estimados e preços máximos admitidos abaixo
discriminados:
26.489.691/0001-22 - OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Unidade de
Item Descrição
Quantidade Valor Unitário
Valor Global
Fornecimento
30 PROGRAMA / PRODUCAO Unidade
2
R$ R$ 252.800,0000
EDUCATIVO,
126.400,0000
INSTITUCIONAL
Marca: SRS
Fabricante: SRS
Modelo
/
Versão: SR785
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE SINAIS DINÂMICOS COM 2 CANAIS ANALÓGICOS,
INTERVALO DE TENSÃO DE 0.1 MV A ±5 V, ACOPLAMENTO AC E DC, COM CONTROLE DE OVERLOAD, Percentagem de
sobreposição, CONVERSOR A/D INTEGRADO COM TAXA DE AMOSTRAGEM DE 102.4 kHz OU 100 kHz, DISPLAY COM 1
A 2048 AMOSTRAS , FILTRO ANTI-ALIASING, DISPLAY COM FREQUÊNCIA DE 102.4 kHz or 100 kHz, COM FUNÇÃO DE
TRIGGER, RESOLUÇÃO AJUSTÁVEL EM FREQUÊNCIA DE 100 A 800 LINHAS, ZOOM, JANELAMENTO HANNING, FLAT-
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TOP, FORCE E EXPONENCIAL, SEGUNDOS, GRAUS, HERTZ, ORDEM E RPM, ANÁLISE EM TEMPO REAL NO DOMÍNIO DO
TEMPO E DA FREQUÊNCIA, OPERAÇÕES SIMPLES MATEMÁTICAS DE SOMA, SUBTRAÇÃO, DIVISÃO, MULTIPLICAÇÃO,
FFT, MAGNITUDE, FASE, REAL, IMAGINÁRIO, WATERFALL, ORDER TRACKING, OCTAVE, SWEPT-SINE, COERENCIA,
CORRELAÇÃO, IMPULSO, AVERAGING, CONECTOR USB, MEMÓRIA INTERNA. O EQUIPAMENTO É APTO PARA
APLICAÇÕES EM ANÁLISE DE VIBRAÇÕES MECÂNICAS. ACOMPANHA CABO DE ALIMENTAÇÃO E MANUAIS TÉCNICOS.

Total do Fornecedor:

R$
252.800,0000

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS E VIGÊNCIA
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da
data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada. A UFLA não será obrigada a adquirir o(s)
objeto(s) referido(s) na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caibam recursos
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras; ou cancelar esta Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à empresa
signatária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
2.2. Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços
são os constantes na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no Pregão
Eletrônico SRP nº 56/2018.
2.3. Para cada objeto entregue decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao
preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 56/2018, que
a precedeu e integra o presente Instrumento.
2.4. Para cada objeto, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 56/2018, pela empresa signatária da presente Ata, a
qual também a integra.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO
NÃO PARTICIPANTE
3.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de
Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência da UFLA.
3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do procedimento licitatório, quando
desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar à UFLA sobre a
possibilidade de adesão.
3.3. Caberá à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta Ata,
assumidas com a UFLA.
3.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem precedente
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos
itens licitados e registrados nesta Ata de Registro de Preços para a UFLA.
3.5. O quantitativo decorrente das adesões à presente Ata de Registro de Preços não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado nesta
Ata para a UFLA, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
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3.6. Após a autorização da UFLA, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado prazo de vigência desta Ata.
3.6.1. A UFLA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do
prazo de noventa dias de que trata o item anterior, respeitado o prazo de vigência da ata,
quando solicitada pelo órgão não participante.
3.7. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à
presente Ata de Registro de Preços..
3.8. A presente Ata de Registro de Preços será gerenciada pela Diretoria de Gestão
de Materiais da UFLA.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA
4.1. Os objetos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados da data de recebimento da Nota de Empenho, de acordo com as especificações
constantes no Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 56/2018. A empresa signatária
deverá entregar os objetos cotados, conforme as particularidades e demais condições
estipuladas em sua proposta comercial.
4.2. Deverá a empresa signatária comunicar à UFLA, por intermédio da Diretoria de
Materiais e Patrimônio, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
anteceder ao vencimento do prazo de entrega dos itens adjudicados, a impossibilidade do
cumprimento do fornecimento, informando os motivos correlatos.
4.3. Os objetos licitados deverão ser entregues na Diretoria de Materiais e Patrimônio
localizada no Campus Universitário, que poderá solicitar o encaminhamento dos mesmos
para outros locais da Universidade, com todas as despesas pagas pela empresa signatária.
CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS LICITADOS
5.1. . O recebimento dos objetos licitados será efetuado da seguinte forma:
5.1.1. provisoriamente, pela Diretoria de Materiais e Patrimônio - DMP para efeito
de posterior verificação da conformidade com as especificações constantes no Anexo II do
Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 56/2018;
5.1.2. definitivamente, até 15 (quinze) dias úteis, após verificação de qualidade e
quantidade dos objetos licitados e consequente aceitação pelo solicitante
5.2. Conforme disposto no art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/93 "o recebimento provisório
ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do
serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato".
CLAUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS OBJETOS LICITADOS
6.1. A empresa signatária, beneficiária da presente Ata de Registro de Preços, é
obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a
entrega deles esteja prevista para data posterior a seu vencimento.
6.2. O horário para recebimento dos objetos licitados pela Diretoria de Materiais e
Patrimônio é de 7h às 10h30 e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira.
6.3. Os objetos licitados deverão ser entregues conforme marca cotada pela empresa
signatária da presente Ata. Não serão aceitos objetos fora da especificação. Se os objetos
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entregues não corresponderem às especificações exigidas no edital do pregão que precedeu
a presente Ata, a atestação será recusada e será solicitada a sua substituição,
independentemente da aplicação das sanções cabíveis.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento à empresa signatária da presente Ata será efetuado em
conformidade com as disposições nela contidas, não se admitindo o pagamento antecipado
sob qualquer pretexto.
7.2. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
respectiva Nota Fiscal ou da Fatura, devidamente atestada pelo solicitante, sendo efetuada a
retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.
7.3.A Nota Fiscal ou Fatura deverá estar acompanhada da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
com resultado favorável, ou na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº
8.666/93.
7.4. Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação da seguinte fórmula:
I = (TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratórios;
N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da parcela em atraso.
7.5. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota
Fiscal/Fatura, esses serão restituídos à empresa signatária para as correções necessárias,
não respondendo a UFLA por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do
respectivo pagamento.
7.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa signatária enquanto pendente de
liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 28
do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, o licitante será sancionado com o impedimento
de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF e no cadastro de
fornecedores da UFLA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e sanções
previstas no Edital e nas demais cominações legais, nos seguintes casos:
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8.1.1. cometer fraude fiscal;
8.1.2. apresentar documento falso;
8.1.3. fizer declaração falsa;
8.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
8.1.5. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de
contrato decorrente da ata de registro de preços no prazo estabelecido;
8.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
8.1.7. não mantiver a proposta;
8.1.8. ensejar o retardamento da execução do objeto.
8.2. Para os fins do disposto no subitem 8.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
8.3. Além do previsto no subitem 8.1, pela inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI, da
Lei nº 8.666/93, a Administração poderá aplicar à empresa signatária as seguintes
penalidades, sem o prejuízo de outras e da responsabilidade civil e criminal:
8.3.1. multa de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela inadimplida no descumprimento das obrigações assumidas até o 30º (trigésimo) dia;
8.3.2. multa de 0,5 % (cinco décimos por cento), por dia de atraso sobre o valor do
contrato, no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, limitado
a 10% do valor da parcela inadimplida, sem prejuízo das demais penalidades;
8.3.3. multa compensatória de 20%(vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no descumprimento das obrigações assumidas;
8.4. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos ao
licitante vencedor ou cobradas diretamente pela UFLA, amigável ou judicialmente, e
poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas neste Item.
8.5. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF.
8.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à empresa
signatária o direito ao contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA NONA - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados,
cabendo à UFLA promover as negociações perante os fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
9.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a UFLA convocará os fornecedores para negociarem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.
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9.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
9.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
9.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, a UFLA poderá:
9.5.1. 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
9.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
9.5.2.1. Não havendo êxito nas negociações, a UFLA deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
9.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:
9.6.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
9.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela UFLA, sem justificativa aceitável;
9.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
9.6.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02.
9.6.4.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 9.6.1, 9.6.2
e 9.6.4 será formalizado por despacho da autoridade competente da UFLA, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
9.7. 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:
9.7.1. por razão de interesse público; ou
9.7.2. a pedido do fornecedor.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
10.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nesta Ata, serão decididos pela
UFLA, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e demais normas legais aplicáveis
à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. O foro competente para dirimir quaisquer questões que decorrerem da
utilização da presente Ata, será o da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Lavras, Estado de
Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1.Integram a presente Ata, o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 56/2018 e seus
Anexos e a PROPOSTA da empresa signatária desta ata.

E, assim, por estarem justas e acordes, firmam o presente Instrumento em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das duas testemunhas abaixo
nomeadas e subscritas.

Lavras, 12 de novembro de 2018.

JOÃO CHRYSOSTOMO DE RESENDE JUNIOR
Pró-Reitor de Planejamento e Gestão

EDUARDO GONÇALVES
Sócio-Proprietário
CPF: 364.383.898-03 / RG.: 465788890 SSP/SP

TESTEMUNHAS:
1) ___________________________________
Nome:
CPF:

2) ___________________________________
Nome:
CPF:

