
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Setor Bancário Sul, Quadra 2., Bloco F, Edíficio FNDE. - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-929

Telefone: 0800-616161 e Fax: @fax_unidade@ - https://www.fnde.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2018

Processo nº 23034.045323/2018-78

  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018

Validade da Ata: 12 meses

 

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Autarquia Federal
vinculada ao Ministério da Educação - MEC, criada pela Lei n.º 5.537/68 de 21 de novembro
de 1968, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 872/69, com sede e foro na
Capital da República, com sede no Setor Bancário Sul - Quadra 02 - Bloco “F”, na cidade de
Brasília/DF, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.º 00.378.257/0001-81, neste ato representado
pelo Presidente Substituto, o Sr. ROGÉRIO FERNANDO LOT, brasileiro, portador da Carteira
de Identidade nº 1.138.048, SSP/DF, CPF 344.161.101-20, nomeado por meio da Portaria n°
278, de 06 de março de 2017 do Ministério da Educação, publicada no D.O.U de 07/03/2017,
no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 15, do Anexo I, do Decreto n.º 9.007, de 20 de
março de 2017, publicado no D.O.U de 21/03/2017, que aprova a estrutura regimental do
FNDE, considerando a homologação da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n.º 08/2018, homologada em 24/10/2018, processo
administrativo n.º 23034.017633/2017-11, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada
e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas  quantidades 
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e no Decreto n.º 7.892,
de 23 de janeiro de 2013 (alterado pelo Decreto n.º 8.250, de 23 de maio de 2014), 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 materiais de expediente e permanente, destinados a atender às unidades do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, conforme especificações constantes no
Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n.º 08/2018, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para
a contratação pretendida, sendo assegurada ao Órgão não participante a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.

2. DOS PREÇOS, DOS QUANTITATIVOS E DO FORNECEDOR REGISTRADO

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais
condições ofertadas na proposta são as que seguem:

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO
UNID.

MEDIDA
QTD. TOTAL
REGISTRADA

QTD.
COMAN-

DO
LOGÍSTICO

QTD.
FNDE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA/
FABRICANTE

QUADRO
BRANCO
MAGNÉTICO
COM
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4

27

APAGADOR.
Superfície de
secagem rápida. 
Com apoio para
apagador e
pincéis.
Moldura em
alumínio.
Cantos
arredondados.
Suporte para
apagador
removível.
Tamanho:
600mm x 900mm
– com tolerância
de até 5% a
maior. 

UNIDADE 4 2 2  R$ 82,00
 R$

328,00
Stalo/Stalo

28

CAVALETE
FLIP CHART
PARA
FIXAÇÃO DE
FOLHAS.
Chapa de fibra de
madeira
prensada natural.
Cavalete em
madeira mdf
maciça.
Ferragens
especiais
niqueladas.
Medidas: 90 x 60
cm.
Cavalete com
altura total de
1,70 m – com
tolerância de até
5% a maior ou a
menor.

UNIDADE 6 3 3  R$ 112,00
 R$

672,00
Stalo/Stalo

29

QUADRO
BRANCO
120X90 
Com cavalete e
rodízios.
Com suporte para
apagador.
Moldura em
alumínio.
Dimensões: 
900mm x
1200mm.
Com tolerância de
até 10% a menor.

UNIDADE 4 2 2  R$ 300,00
 R$

1.200,00
Stalo/Stalo

Valor Total
R$

2.200,00
 

2.2. Os dados do fornecedor mais bem classificado no resultado da licitação
(fornecedor registrado nesta Ata) são os que seguem:

1ª Classificada – Empresa fornecedora

CNPJ n.º: 07.266.260/0001-52 Razão Social: MANOEL CASSIO SOUZA GUEDES-ME.

Endereço: Q. SMPW TRECHO 3 - BLOCO "B" - LOJA 33 - PARK WAY

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 71.735-093

Telefone: (61) 3222-1317 / 3401-2613 / 98585-7737

Representante: Jose Maria Rodrigues Neres

Endereço Eletrônico: mcgpapelaria@yahoo.com.br / jomaroneneres@gmail.com

RG n.º/Órgão Expedidor/UF: 252.871 -
SSP/DF

CPF n.º: 098.499.551-04
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3. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses, a partir de
sua assinatura.

4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

4.1. O ajuste e o compromisso de entrega e execução com o FORNECEDOR
REGISTRADO será formalizado pelo FNDE ou pelo(s) Órgão(s) Contratante(s) mediante
emissão da Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços, observadas as
disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº. 08/2018.

4.2. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os
requisitos de publicidade, ficando o FORNECEDOR obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

4.3. A entrega do(s) item(ns) deverá ser efetuada após a notificação de emissão da
nota de empenho pelo Órgão Contratante, na forma e sob as condições constantes do
Termo de Referência – Anexo I do Edital.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1. No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações
assumidas nesta ata de Registro de Preços e regras do Controle de Qualidade, o Órgão
Gerenciador poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e observado o
devido processo legal, aplicar ao FORNECEDOR REGISTRADO as seguintes sanções
administrativas, segundo a gravidade da falta cometida:

I - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos;

II - Multa moratória de 0,5 % (meio por cento) a 5% (cinco por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela a que se refere a
obrigação, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual a Administração poderá
optar pela manutenção da sanção ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;

III - Multa compensatória de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total do pedido de fornecimento no qual a irregularidade se refere, no
caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso de inadimplemento
parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida;

IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
FORNECEDOR REGISTRADO ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados.

5.1.1. As sanções previstas no presente item não afastam eventuais outras sanções
ou medidas administrativas previstas na legislação aplicável.

5.1.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.

5.1.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
ao Fornecedor, observado o princípio da proporcionalidade.

5.1.4. As sanções decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.

5.1.5. As sanções previstas nesta Seção não se confundem com as sanções previstas
no instrumento contratual.

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS
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6.1. O Órgão Gerenciador poderá determinar à empresa detentora do registro de
preços nacional a suspensão da entrega dos produtos aos Beneficiários/Interessados
quando comprovado o fornecimento de produtos ou prestação de serviços em desacordo
com as especificações técnicas definidas no Termo de Referência, inclusive nos casos de
substituição de marca ou modelo sem expressa autorização do FNDE.

6.1.1. Na hipótese do item anterior, as entregas ou os serviços somente poderão ser
retomadas a partir de autorização formal do FNDE, após a comprovação de regularidade
pelo Fornecedor.

6.2. O cancelamento do registro do fornecedor da Ata de Registro de Preços se dará
nos casos previstos no item 11 do Termo de Referência (Anexo I do edital).

6.3. As condições gerais do fornecimento do produto ou prestação de serviços, tais
como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, sanções e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no
Termo de Referência- Anexo I do edital.

7. DA DIVULGAÇÃO

7.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data.

7.2. Para firmeza e validade do pactuado, depois de lida e achada em ordem, a
presente Ata vai assinada eletronicamente pelas partes.

Documento assinado eletronicamente por JOSE MARIA RODRIGUES NERES,
Usuário Externo, em 09/11/2018, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com o
emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no
art. 6º, caput e § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, embasado no art. 9º,
§§ 1º e 2º, da Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015, respaldado no art. 9º,
§§ 1º e 2º, da Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016.

Documento assinado eletronicamente por TATIANA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA,
Testemunha, em 09/11/2018, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com o
emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no
art. 6º, caput e § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, embasado no art. 9º,
§§ 1º e 2º, da Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015, respaldado no art. 9º,
§§ 1º e 2º, da Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016.

Documento assinado eletronicamente por SANDER SOARES SOUTO, Testemunha,
em 09/11/2018, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de
certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput e
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, embasado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da
Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015, respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da
Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO FERNANDO LOT, Presidente,
Substituto(a), em 09/11/2018, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com o
emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no
art. 6º, caput e § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, embasado no art. 9º,
§§ 1º e 2º, da Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015, respaldado no art. 9º,
§§ 1º e 2º, da Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1118116 e o código CRC 1384EDE8.

Assinado eletronicamente por:

 

ROGÉRIO FERNANDO LOT

 Presidente-Substituto do FNDE
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Órgão Gerenciador

 

 

JOSÉ MARIA RODRIGUES NERES

MANOEL CASSIO SOUZA GUEDES-ME.

Fornecedor 

 

Testemunhas:

 

SANDER SOARES SOUTO

CPF: 014.264.631-89

RG: 3715511 SSP/DF

 

TATIANA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

CPF: 017.232.571-41

RG: 2.400.271 SSP/DF

Referência: Processo nº 23034.045323/2018-78 SEI nº 1118116
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