
• Ministério da Educaçio Universidade Federal da Integração Latino-Americana Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura Coordenadoria de Compras, Contratos e Licitações 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019 

Processo Administrativo N.º 23422.005048/2019-25 

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UASG 158658, com sede na Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842- Vila A- na cidade de Foz do Iguaçu/PR - CEP 85.866-000, inscrita no CNPJ sob o nº l l.806.275/0001-33, neste ato representado pelo Evandro Cesca Mezzari, Coordenador de Compras, Contratos e Licitações, nomeado pela Portaria nº 107, de 12 de março de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 13 de março de 2019, inscrito no CPF sob o nº 064.853.729-38, portador da Carteira de Identidade nº 9.430.286-2, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 53/2019, publicada no Diário Oficial da União de 04/03/2020, processo administrativo n.º 23422.005048/2019-25, 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: 

1.00OB.JETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos de Engenharia para complemento do LAPAV, especificados no Termo de Referência, anexo Ido Edital de Pregão nº 53/2019, 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 e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
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Mlnl1térfo d■ Educação 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
Pró-Reitoria de AdminlstraçAo, GeatAo e Infraestrutura 

Coordenadoria de Compras, Contratos e Licitações 

---- -----· - - - --

-· - -----
VIATEST INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

LTDA / CNPJ: 03.964.626/0001-06 

- - - - - - -- -r-

R■do Social/ CNPJ: 

Endereço: ----- -- - - - Rua Guimaraes, 899 - Sao Francisco, Belo Horizonte/ MG 

CEP: -- - - -- ___ - -- - 31.255-050 

Telefone: - ----i--- (31) 34929514 

/ E-mail: - - - --- -- - ~ on@viatest.com.br / lacerda@viatest.com.br 

/N~~c-do Representnte / CPF: Ailton Nunes de Matos/ CPF: 971.460.136-34 
1-------
~--
· Item Especificação 

1 

~.. acionada manualmente pera comprelldo simples (nlo 
confinada). Capacidade da célula de carga: no mínimo 2000kgf. Deve 
pennitir ensaio com velocidade lenta e velocidade superior para 
aproximação e retomo. Todas as engrenagens da prensa devem ficar 
imersas em banho de óleo. A leitura da carga aplicada ao corpo de prova 
deve ser realizada mediante célula de carga e a medição da 
compressão realizada por extensõmetro com resolução de 0,01mm. 
Conforme norma NBR 12770. Acompanhe célula de carga com 
capacidade mínima de 2000kgf e manual de operação em português ou 

8 R.$ 9.281 ,95 I R$ 74.255,60 

inglês. Acompanha certificado de calibração. Garantia mínima de 12 
(doze) meses. Assistência técnica permanente no Brasíl. Referência: 
Prensa compressão simples com célula 2T (marca Solotest código 
1.009.230) ou similar. 

Prensa para ensaios CBR e Marshall. Aparelho destinado ao ensaio de 
estabilidade Marshall e compressão diametral de corpos de prova 
compactados de misturas asfálticas. O equipamento também permite a 
execução do ensaio CBR em amostras compactadas de solos. 
Características requeridas: deve permitir a realização dos ensaios 
através de controles digitais; deve apresentar controle eletrônico capaz 
de manter a velocidade de avanço do prato constante, independente de 
deformaçõe5 ou aumento da carga aplicada ao corpo de prova; deve 
permitir a seleção da velocidade de avanço segundo o tipo de ensaio 
(CBR ou Marshall); o aparelho deve permitir o armazenamento de 
dados dos ensaios e visualização destes em display digital, assim como 
a transferência destes para microcomputador; o software utií1Z&do deve 

2 / permitir a geração de gráfico ou tabela de carga X penetração no ensaio 
CBR e fluência e estabilidade no ensaio Marshall. Acompanha 01 (uma) 
célula de carga de 5000kgf; medidor eletrônico de deformação 
constituído por LVDT's com curso igual ou superior a 25mm; cabo serial 
e software licenciado para a transferência dos resultados armazenados 
para miaocomputador. Detalhes técnicos adicionais: curso do pistão 
100mm; velocidade regulável de 1,5 a pelo menos 50,8mm/minuto; 
alimentação: 110V ou 220V; frequência: 60 Hz. Conforme normas NBR 
9895 e DNER-ME 049. Acompanha certificado de calibração e manual 
em português ou inglês. Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
Assistência técnica permanente no Brasil. Referência: Prensa Marshall / 
CBR digital microprocessada (marca Solotest Código 1.022.220) ou 
similar. 

Extrator vertical e motorizado de amos1ras CBR, MarshaN e Proctor. O 
aparelho deve permitir a extração mecanizada de amostras com 
diâmetros entre 38mm e 155mm. Alimentação 110V ou 220V. 

3 / Frequência: 80Hz. lndui adaptado,u para 0150mm (6"), 0100mm (4"), 
072mm, 050.8rrvn e 038mm de di4metro interno. Inclui manual de 
operação em português ou inglês. Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
Assistência técnica permanente no Brasil. 

Misturador planetário com aquecimento para homogeneização e preparo de 
misturas asfálticaa. Ceracterlstlcas requeridas: deve possuir no mlnimo 02 
(duas) velocidades; corpo do misturador em aço-aomo-niquel; wba com 

5 / capacidade Igual ou superior a 10 (dez) titros e batedor tipo raquete em aço 
inox. A cube deve pennltir aquecimento aliado a programaçãolregulaçAo da 
temperatura, devendo alcançs no mínimo, 1eo•c. AltmentaçAo: 110V ou 
22av. Frequanáa: 50/60Hz. Acompanha aibe, batedor lipo raquete em aço 

2 R.$ 29.700,00 J R$ 59.400,00 

3 R$ 6.200,00 1 R$ 18.600,00 

2 R$ 31.146,49 1 R$ 62.292,98 
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--
Inox e manual de lnstruçõet em portugu6a ou lngl6a. GaranU■ mlnlm■ de 12 

(doze) meaes. Asllaltnda técnica permenante no Bnlsl. Refertncias: 

Mlatur■dor planet"1o 10 Nlroa com aquecimento para mlaturas asfélllcu 

(marca Solocap código 1.02.026.01.00) ; Mini misturador planetérlo 

ancamlalldo (marca Lem■q modelo MINI LMPA-10) ou 1lmHar. 

1 

Agkador de penelnll elelromednlco dpo Ro-tap (com b■tldaa lntermltentea). 

Equipamento novo, zero h0n1 de funcionamento, capaz de reallzar 01cfleçõel 

ortiilllls e choques -Ucais. O equipamento deve possuir controlador de 

1 
tempo, cap■cidade par■ , no mlnlrno, 6 (1els) peneirai 0 ex2· ou 13 (lreZe) 

8 penelnts e ex,· mais tampa e fundo. Todas as engrenagen1 do ;:caretro 3 R$ 10.607, 75 R$ 31.823,25 
devem ftcar submersas em caixa de óleo. Inclui t■mpa e fundo (N O sAo 

exigidas peneiras junto com o aparelho). Allment■çAo: 110V ou 220V. 

Frequ6ncia: 60 Hz. Acompanha manual de Instruções e operaçAo em 

portuguAs ou lngl&s. Garantia mlnlma de 12 (doze) meses. Assistência técnica 
permanente no BruH. 

Agitador ek!lrim de proveias para ensaio de equlvalente de areia com 

9 
velocidade constante. Alrnentação: 110V ou 220V. Frequ6ncla: 60Hz. Deve 

atender o método de ensaio DNER-ME 054. Acompanha manual em 

portuguk ou lngl6s. Garantia mlnima de 12 (doze) meses. Assistência técnica 
3 R$ 5.181,13 R$ 15.543,39 

perm-nte no Brasl. 

Tanque para banho de proveias. Dispositivo a aer utilizado durante o ensaio 
do Equivalente de Areia. Capacidade mlnima: 06 (seis) proveias de 1000 mi. 
O tanque deve ter aquecimento com controle digital da temperatura para o 

12 banho de proveias durante ensaios de sedimentação. Deve atingir, no mlnimo, 3 R$ 2.850,00 R$ 8.550,00 
a temperatura de 60"C. Desejével torneira para drenagem da égua. 

Alimentação: 110V ou 220V. Frequência: 50J60Hz. Conforme a NBR 7181 . 

Acompanha manual de operaçAo em portugu!s ou inglês. Garmitia mlnima de 
12 (doze) meses. Assist!ncia técnica permanente no Brasil. 

Treliça para mediçAo de afundamentos em trihas de roda de pavimentos. 

16 Fabricada com alumínio e tendo escala graduada em aço inox. Conforme 3 RS l .260,00 R$ 3.780,00 
DNIT PRO 007/2003. Gaantia mínima de 12 (doze) meses. Assistência 

téalica permanente no Brasl. 

Protetor auditivo de segurança circum-auria.dar tipo mncha. Dispositivo 

utiizado para proteçAo auricular durante atividades de compactação por 

impacto de corpos de prova de misturas asflilticas. Características requeódas: 

as conchas devem ser confeccionadas com material pléstico rígido; devem ser 

montadas e ainectadas por aço mola inox; devem apresentar 2 (duas) 

17 almofadas de espuma revestidas com um filme de PVC (que entnm em 25 R$ 263,03 R$ 6.575,75 
cootalo com a cabeça do usuário) e 2 (duas) espumas situadas no interior de 

cada uma; atenuaçAo mínima 27 dB. Garantia mlnima de 12 (doze) meses. O 

produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego do Brasil (ou lnstituiçiolórgão nacional equivalente). 

Esse Certilicado de Aprovação (CA) deve ter validade durante a realizaçto do 

pregão e no momento da entrega dos produtos à UnHa. 

Agulha "importada" para ensaio de penetração de ligantes asfáltico,, em 

19 aço inoxidável para penetrômetro universal. Conforme ASTM DS. 5 R$406,46 R$ 2.032,30 
Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

Dissolvente ou solvente para remoçiio de resíduos de allfalto e alcatrão. 

Deve permitir a utilização em lavadoras ultrassónicas à temperatura 

ambiente. O produto deve ser biodegradável, atóxico, ter venda não 

controlada, inodoro, não insalubre e ponto de fulgor igual ou superior a 

20 65 graus Celsius. Recipiente de 05 (cinco) litros. Produtos de referência: 50 R$ 636,36 R$ 31.818,00 
Dissolvente para alcatrão biodegradável (Hil 221 FV) e CLARUS 

AquaSolv Sonics 2-429. Validade do produto: no mínimo 06 (seis) meses 
após o recebimento no almoxarifado da Uníla. 

Valor Total: R$ 314.671 ,27 

3. DAADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da administração pública que não tenha participado do certame licitatórío, mediante anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e 

as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de J 993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

Av. Sllvio Américo Sasdclli, 1842- Vila A- Foz do Iguaçu - PR 

CEP: 85866-000 - Fone: (45) 3576-7307 - www.portaLumla.edu.br 

Página3 de 7 



s 
Mlnl~térfo da Educaçlo 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
Pró-Reitoria de AdministraçAo Gestão e Infraestrutura 

Coordenadoria de Compras,' Contratos e Licitações 

3.1. 1. A manifestação do órgã . d d t t O subitem anterior salvo para adesões feitas o gerencia or e que ra a • 
por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos 
órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de 
eficiência. a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de 
registro de preços, confom1c estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique 
as obrigações anteriormente assumidas com O órgão gerenciador e órgãos participantes. 

J.J. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a SO% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada 
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente 
do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas 
enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão 
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas 
para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite 
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011-P). 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autoriz.ar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 

para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão 

não participante. 

4. DA VALIDADE DA ATA 

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser 
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S. REVISÃO E CANCELAMENTO 

S.1. A Administração realizara pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade 

dos preços registrados nesta Ata. 

S.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 ). 

S.3. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fomecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

S.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

S.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. 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 

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

S.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. 

5. 7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

S.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

S.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
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alcançando o ó ã 

rg o gerenciador e ó 
rgão(s) participante(s). 

S.8. O cancelamento de . 
registros nas hipóteses . . 

despacho do órgão ge . d previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por 
renc1a or assegurad 

• o o contraditório e a ampla defesa. 
s.9. O cancelamento do • 

registro de preços pod . 
fortuito ou fo . era ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

rça maior, que prejudique o cu . d . 

5·9·1• por razão de interesse 'bl' 

mpnmento a ata, devidamente comprovados e justificados: 

pu 1co; ou 

5.9.2. a pedido do fomeced or. 

6. DAS PENALIDADES 

6
•
1

· O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no 

Edital. 

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento 

do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5°, 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. 6°, Parágrafo único, do Decreto nº 

7.892/2013). 

6.3. 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. 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. 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. 

1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o§ 1° do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

7.3. 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, será anexado a esta Ata 

de registro de preços, nos tennos do Art. 11 § 4° do Decreto n. 7.892, de 2014. 
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Para finnei.a e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada rd . . cm o em, va, assinada pelas partes. 

Foz do Iguaçu, 16 de março de 2020. 

Evandro Cesca Mezzari 
Univ. Federal da integração latino americana 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 07/07/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2020 - DICOM (10.01.05.20.02.03) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 07/07/2020 15:40 ) 
MARIANA SANTANA PRADO LIMA 

CHEFE DE DIVISAO

2143193
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