
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021.06/2022

PREGÃO Nº 021/2022
PROCESSO Nº 23122.004962/2022-71

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, com sede à Praça Frei Orlando,
170, Centro, CEP: 36.307-352, São João del-Rei, MG, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
21.186.804/0001-05, neste ato representada pela Pró-Reitora de Administração, Fernanda Márcia de
Lucas Resende, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 021/2022, 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 n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a
seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de cartucho e
toner para atendimento às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei, especificado
nos itens do Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão nº 021/2022, que é parte integrante
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – 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:

Empresa LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 03.328.413/0002-79, com sede na Rua
Almirante Brasil, 685 - Conjunto 812 - Mooca - São Paulo - SP - CEP: 03.162-010, telefone nº (51)
98232-5453, e-mail contatosp@lexbemark.com.br, representada por seu representante legal, Sr.
Paulo Ricardo Consul Soares, RG nº 5004241435 SSP-RS, CPF nº 295.711.620-00.

Item Especificação Unid. Quant. Marca
Preço
Unitário

R$

09

Cartucho para impressora HP 4000/4575, código
CN690AL, cor preto, volume 11 ml, rendimento
aproximado de 600 páginas,original ou similar de primeiro
uso (não admissão de cartuchos remanufaturados,
recondicionados ou recarregados - Acórdão TCU
1033/2007-Plenário).

UND 2 HP 99,93
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10

Cartucho para impressora HP 4000/4575, código
CN691AL, colorido, volume 5 ml, rendimento aproximado
de 250 páginas, original ou similar de primeiro uso (não
admissão de cartuchos remanufaturados,
recondicionados ou recarregados - Acórdão TCU
1033/2007-Plenário).

UND 2 HP 99,63

14

Cartucho para impressora HP 840C, código C6625A,
colorido, volume 15 ml, rendimento aproximado de 410
páginas, original ou similar de primeiro uso (não admissão
de cartuchos remanufaturados, recondicionados ou
recarregados - Acórdão TCU 1033/2007-Plenário).

UND 2 HP 268,77

40

Toner para impressora Lexmark E360DN, código
E360H11L, cor preto, rendimento médio de 9.000
páginas, original ou similar de primeiro uso (não admissão
de cartuchos remanufaturados, recondicionados ou
recarregados - Acórdão TCU 1033/2007-Plenário).

UND 1 LEXMARK 446,69

42

Toner para impressora HP 126A, código CE310A, cor
preto, rendimento aproximado de 1.200 páginas, original
ou similar de primeiro uso (não admissão de cartuchos
remanufaturados, recondicionados ou recarregados -
Acórdão TCU 1033/2007-Plenário).

UND 9 HP 421,00

47

Toner para impressora HP LASERJET 1100/1100A,
código C4092A, cor preto, rendimento aproximado de
2.500 páginas, original ou similar de primeiro uso (não
admissão de cartuchos remanufaturados,
recondicionados ou recarregados - Acórdão TCU
1033/2007-Plenário)

UND 4 HP 382,44

48

Toner para impressora HP laserjet
M1120/1522MFP/P1505/1505N com tecnologia
impressão smart, código CB436AB, cor preto, rendimento
aproximado de 2.000 páginas, original ou similar de
primeiro uso (não admissão de cartuchos
remanufaturados, recondicionados ou recarregados -
Acórdão TCU 1033/2007-Plenário)

UND 5 HP 405,00

49

Toner para impressora HP laserjet MONO M501, M506,
M527, código CF287X, cor preto, rendimento aproximado
de 18.000 páginas, original ou similar de primeiro uso
(não admissão de cartuchos remanufaturados,
recondicionados ou recarregados - Acórdão TCU
1033/2007-Plenário)

UND 2 HP 1.765,98

52

Toner para impressora HP LASERJET
P4014N/P4015/P4515, código CC364AB, cor preto,
rendimento aproximado de 10.000 páginas, original ou
similar de primeiro uso (não admissão de cartuchos
remanufaturados, recondicionados ou recarregados -
Acórdão TCU 1033/2007-Plenário)

UND 30 HP 1.220,00

53

Toner para impressora LEXMARK
E250/E250DN/E350/E352, código E250A11L, cor preto,
rendimento aproximado de 3.500 páginas, original ou
similar de primeiro uso (não admissão de cartuchos
remanufaturados, recondicionados ou recarregados -
Acórdão TCU 1033/2007-Plenário)

UND 1 LEXMARK 250,00
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57

Toner para impressora SAMSUNG SCX3200, código
MLT-D104S, cor preto, rendimento aproximado de 1.500
páginas, original ou similar de primeiro uso (não admissão
de cartuchos remanufaturados, recondicionados ou
recarregados - Acórdão TCU 1033/2007-Plenário)

UND 50 SAMSUNG 430,43

2.2 - A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo
a esta Ata.

CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 - O órgão gerenciador será a Fundação Universidade Federal de São João del-Rei.

CLÁUSULA QUARTA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

CLÁUSULA QUINTA – VALIDADE DA ATA

5.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não
podendo ser prorrogada.

CLÁUSULA SEXTA – 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:

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.
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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.

CLÁUSULA SÉTIMA – 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).

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.

CLÁUSULA OITAVA – 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.
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8.3 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos
itens nas seguintes hipóteses.

8.3.1 - contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quantitativos definidos no certame; ou

8.3.2 - contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o
menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

8.4 - 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, será
anexada 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 via única, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada em
https://ufsj.edu.br/dimap/atas_de_registro_de_preco.php.

São João del-Rei, 06 de Junho de 2022

__________________________________ _____________________________
Fernanda Márcia de Lucas Resende Responsável pela Empresa

Pró-Reitora de Administração Carimbo CNPJ
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