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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n' 22/2018

PROCESSO N' 23Q8Q. 831337/2$}8-59

PREGÃO ELETRÕNICO N' 194/UFSC/2018 - SRP

Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2018, a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.
autarquia educacional criada e integrada ao Ministério da Educação pela Lei n' 3.849 de 18 de dezembro de
1960, inscrita no CNPJ sab o n' 83.899.526/000]-82, com sede no Campus Universitário, no Bairro
Trindade, nesta Capital, representada neste ato pelo Diretor do Departamento de Projetos, Contratos e
Convénios da Pró-Reitoria de Administração, Ulisses Irai Zilio, CPF 004.595.099-77, domvante
denominada UFSC, nos tempos das normas emanadas da Lei n' ]0.520 de ] 7 de julho de 2002, do Decreto
n' 3.555 de 8 de agosto de 2000, do Decreto n' 5.450 de 3] de maio de 2005, do Decreto n' 7.892 de 23 de
janeiro de 201 3, bem como, no que couber, das detemünações constantes da Lei n' 8.666 de 21 de junho de
1 993 e suas posteriores alterações, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para possível contratação de
empresa especializada para manutenção predial corretiva e preventiva nas edificações da
Universidade Federal de Santa Catarina, relacionados com: alvenarias, revestimentos,
instalações sanitárias, equipamentos para banheiros, esquadrias de madeira, trabalhos com
concreto, porta corta-fogo e tubulações de combate ao incêndio. Incluindo o fornecimento de
equipamentos, materiais e mão de obra qualificada para a plena execução do objeto, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste tnsüumento, de acordo com o Processo de
Licitação em epígrafe, com sujeição às disposições estabelecidas no Edital do Pregão n' 194/UFSC/2018

SRP e nas complementações a ele integradas, tendo sido os referidos preços ofertados pela empresa
HURGE EMPjiEITEIRA EljIELI, inscrita no CNPJ sob o n' 21 .807.865/0001-34, estabelecida à Av
Emandi do Amaram Peixoto n' 327, Saia 1104, n', CEP 24.020-072, Município Niteroí, Estado Rio de
Janeiro, doravante denominada FORNECEDORA, representada neste ato por Tatiana de Medeiros Caçadini,
portadora do CPF n' 089.0] 3.737-42, conforme itens discriminados na tabela abaixo:

GRUP02HU/UFSC  

Item
cód
Siasg Demdção

uüd.
Medida Qtü    

  1627 SER\AÇOS PRELIMINARES          
175 1627 Fomecímento e instalação de placa de obm l# 5,00 195.(m R$ 975.00  
!76 1627

Fomecímento e montagem de tapume de madeim
compensada 6 mm (cola 6enóiía), padrão UFSC,
com ointum e aproveitamento de 2 vezes   20,00 39,29 R$ 785,80  

177
Fomecimento e colocação de isolamento de obra

1627 l com tela plástica çom malha 5 mm e esüutura de
l madeim oontaleteada

mz !oo.oo 17,50
R$ 1.750.00

»
!78 1627 Montagem e desmontagem de andaime modular

Eachadeiro, com piso metálico, para ediâçaçõw com
m2 500.00 5.9} R$ 2.95S,00 [

l

.,« # @



múltiplos paümmtos (exclusivo mdaime e limpeza.
Locação de andaime metálico tipo fâchadeiro,
!algum de 1,20 m, altum por peça de 2,0 m,179 1627

1384

m2/mês 400,00 l 6,00 R$ 2.400,00

ES(:AVAÇAOEA'FERRO

] 80 i 1384 l Escavação manual ms 15,00

15,00

5,00

57,10

6,49

69,89

R$856,50

R$ 97,35
18 1 l 1384 l Reaterro manual com compactação mecanizada

182 l 1384 i Fomecimento e aceno com areia e adensamento
hidráulico

Hs R$ 349,45

14901CONCRETOARATADO

183 l 1490 l Furo em comento para diâmebos maiores que 75mm

iif

5,00

5,00

ío,oo

84,40

179,97

79,05

R$422,00

R$ 899,85184

}85

186

1490 l Demolição de concreto simples

1490

1490

l)emoiição de concreto acudo, çom utilização de
marteiete, sem reaproveitamento
Fomecimento e montagem de Ênmla em chapas de
madeira compensada resianda com espessura de 17
mm pam vigas de concreto am)ado. Inclui
desmoldagem. Exclui escoramento.
Fomeçimento e montagem de folha em chapas de
madeim compensada resianda com espessum de 25
mm para pilões de concreto ainudo. Inclui
desmoldagem. Exclui escommento.
Fomwimento e monbgem de wcoramento formas
1 ,5 a 5,00 metro aproveitamento 2 vezes
Fomecimenta e armação de armadura Aço CA - 50
diâmetro 5 mm - fomwimento/cone(c/ perda de
10%ydobra/colocação
Fomeçimenü) e wlnação de amladum Aço CA - 50 ,

l diâmetro 6,3 mm - âomecimento/cor'te(c/ perda de
] 0%)/dobra/colocação
Fomeçimento e anulação de amnadtna Aço CA - 50 ,
diâmetro 8 mm - fomecimento/corte(c/ perda de
10%)/dobra/colocação
Fomecimento e afinação de andadura Aço CA - 50 ,
diâmetro iO mm - fomecimento/corte(c/ perda de
10%)/dobra/colocação
Fomecimento e armação de amladura Aço CA - 60 ,
diâmetro 4,2 mm - fbmecimento/corte (c/ peKla de
10%)/dobr#colocação
Fomecimento e armação de annadum Aço CA - 60 ,
diâmetro 5 mm - Ênmecimento/cone (d pedia de
10%)/dobra/colocação
Fomwímento e afinação de amtadum Aça CA - 6a ,
diâmetro 6,3 mm - fomecimento/corte(c/ perda de
10%)/dobra/oolomção
Fomecimento e çoncretagem de vigas e lajes,
fkç=20 MPa - lançamento, ade1lsamento e
acabamento
Fomecimento e reparo/colagem de estruturas de
concreto com adesh'o estrutural a base de epoxi

R$ 790,50

80,(m 59,89
R$ 4.791,20

i87 1490 80,00 l 6t,79 R$4.943,20

188

189

190

191

1490

1490

}490

mz

kg

30,{»

30,00 9,19

R$426,90

R$ 275,70

kg

kg

20,00

20,00

7,90 R$ 158,00

R$ 152,40}49Q

}490192 kg

kg

kg

kg

ms

m2

20,00 l 6,16 R$ 123,20

193

194

1490

1490

50,00

50,QO 7,95

R$463,SO

R$ 397,50

195

196

197

1490

]490

1490

t5,00 F 6,98 R$ 104,70

15,00 [ 464,33
R$ 6.964,95

R$ 1.948,5015,00 l 129,90

24813 l J\l.VEN.ÁRIAS

2
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- x #

}98 24813 Demolição alvenaria de tijolos, sem
reaproveltamento

ma 50,00 37,81 R$ 1.890,50

199 248 13 l Demolição alvenaria de pedras iN 5,00 65,32
R$ 326,60

200
248 i3 :l=nlillimento tijolos, traços 2:8 de argamassa de

m3 io,oo 295.12 R$ 2.951,20

201 248}3
Fomecímenta e execução de alvenaria de bloco
cerâmico ãimdo 9 cm x 19 cm x 39 cm , assentado
em argamasm traço 1:2:8(cimento e areias

m' l 250,00 29.98 R$ 7.495,00

202 24813
Fomaimento e exwução de alvenaria de bloco
wrâmico maciças 5 çm x 10 cm x 20 cm, assentado
com ugamassa traço 1:2:8(cimenh, cal e areia)

m2 iOO.OQ IQ1,06
R$ 10.106,00

203

Fomecimento e execução de divisória em granito

:-:-; ===;:lB .:;:==:. =1==1.=
exclusivo ferragens

m2 3Q,00 399.00 R$ 11.970,00

204 24813
Fornecimento e execução de muro de pedra
argamassada, inclúndo argamassa, traço 1:4
cimento e areia

ms !o,oo 449.99 R$4.499,90

  19925 KSQUAnniAS nE MADEIRA Dr LEI nE I'
QUALIDADE        

205 19925 Remoção de janelas, de fbmm manual, sem
reaproveúamento

unid 5,00 1829 R$ 91,45

206 19925 Remoção de partas, de faina manual, sem
reaproveitamento

mid 30,00 6,24
R$ 187,20

2a7 19925 Retkada de baíeiltes de inladeim uúd 30.00 47,29 R$ 1.418.70

208 [9925 Recolocação de foilm de porta de passagem ou
ja31eia, considerando íeappoveitamento do mateda]

unid 30,00 76,05
R$ 2.281,50

209 19925
Fomecimento e instalação de batente e guarnição
pam poria de madeira(!algum de 80 cm a }10 çm;
altura de 210 çm)

m 150,00 f io1,99 R$ 15.298,50

2]0 19925
Fomecimento e instalação de kit de porta de
madeim, semi-oca, 60x210cm, e = 3,5cm, itens
inclusos: dobmdiças, batente, {êchadura com
execução doftiro.

pç l 5,00 487.27 R$ 2.436,35

2]! 19925

Fomwimeíl® e insolação de kit de porta de
madeir% gemi-oca, 70x210çm, e = 3,5cm, itens
inclusos: dobmdiças, batente, fechadum com
execução dofilro.

PÇ 5,00 521,61 R$ 2.608,05

2}2
Fomecimento e instalação de kit de porta de

:,,:' =H= :===J=U,'Ú==' itens
com

exeçuçãodoíüro.

PÇ 5,00 549.87 R$ 2.749,35

213
Fom«imento e instalação de kit de porta de

19925 l madeira, semi-oca, 90x210cm, e = 3,5cm, itens''925 l Ü;i== ':ÜÃ:li.,'''b;ã=, ' 6wÉã=' ;=
execwão do alfa.

pç l 5,00
R$ 2.882,65



217

218

219

Fomecimento e instalação de folha de porta semi-
oca, revestida em fórmica - 90x21Q. ilwluso
dobradiças
Fomecimento e instalação de porta de madeira tipo
veneziana, gemi-oca, 80x2iacm, e - 3cm, hcíuso
dobradiças
Fomecimenío e pintura com tinta esmalte sintético
em esquadra de madeira, com duas demãos, sem
massa corrida

PÇ

PÇ

s,oo l 320,00
R$ 1.600,00

]9925

19925

5,00 l 477,01 R$ 2.385,05

450,m } 17,77 R$ 7.996,50

i992s l FERRAGENS METAIS E ACESSÓRios
Fomecimenta e instalação de fmhadum de embutir
pam portas com maçaneta til» alavanca e roleta em
alumínio, testa e contm-testa em aça inoxidável,
com cilindro em latão maciço, tráfego intenso ou
equivalente técnico e deve ter selo do produto
inclusivo, pelo instituto bmsit acessível
Fomecimento e instalação de fecho de embutir tipo
unha

Fomecimento e instalação de dobmdiça aço
3"x2.1/2" sem anel, cromado ou zincado, tampa
bola com paraíiuo
Fomecimento e instalação de Êeçlladum de embutir

l completa intima para sanitário, ref La Fome ou
l similar
Fornecimento e instalação de roldana fixa dupla de
latão com rolamento para porta oujanela de correr

220 19925 unid 25,00
R$ 2.033,50

221

222

223

224

19925

19925

unid

PÇ

PÇ

PÇ

lO,oo

2a,oo 23,72

R$325,70

R$474,40

19925

]9925

!o,oo

40,(m

63,60

38,40

R$ 636,QO

R$ 1.536,00

1992s t rsQUAnKiAS PREVENÇÃO INCÊNDIO

225 19925
Realização de ajuste de porta corta-fogo
(alifihameNo de portas, aperto de pamfiisos,

blj$çlç$Q gç çgmponentes e testes de Fermgens)
Fomecimenía e instalação de porta çotta-fogo P9Q,
80x210cm com miolo maciço em fibraroc (mineral
de vemliculita expandida>, com Kvestimento em
chapa de aço galva!!azado, painéis de fjt)ra cerâmica
reítatada(]ã de rocha), batente, fechadura de
sobrepor com maçaneta tipo alavanca, dobmdiças
heiícoidais, com talhas e batentes pintados em
epóxi, com proteção plástica, na cor alumúlio.
Fornecimento e instalação de porta corta-fogo P90,
90x210çm com miolo maciço em Êibmroc (mineral
de vemliçulita expandida), com revestimento em
(capa de aço galvanizado, painéis de ãbm cerâmica
nÊataria(lã de rocha), batente, fêchadwa de
sobrepor com maçaneta tipo alavanc% dobradiças
helicoidais, cam folhas e batentes pintados em
epóxi, com pmteção plástica, na cor alulxiínio.
Fomecimento e ilutdação de porta corta-fogo P90,
}00x210cm com miolo maciço em fibraroc(mhem}
de vem)iculita expandida), com revestimento em
cllapa de aço galvanizado, painéis de ãbm cerâmica
reítatafia(lã de rocha), batente, fechadura de
sobrepor com maçaneta tipo alavanca, dobradiças
helicoidais, com Êoihas e batente pintados em
epóxi, çom proteção plástica, na ca alumíMo.
Fomecimento e instalação de porta corta-toga
dupla, independe11te, demita e esquerda atiça com
tmvas verticais, P90, 120x210cm com miolo maciço
ey flblanx(!!jp!!al de vemiículita expandida),

4

50,00 l 37,23 R$ 1.861,50

226 19925 tmid 1,00 R$ 926,90

227 19925 uúd 1,00 978,49 R$ 978,49

228 19925 uníd 1 ,00 9Ó958 R$ 969,58

(229 19925 unid 1,00 2.499,99 R$ 2'499,99

7
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U2Ü., # #

 
l com revestimento em chapa de aço galvanizado,
painéis de fibra cerâmica remataria(]ã de rocha),
batente, barra anta-pânico para porta dupla,
dobradiças helicoidais, com Êo111as e batentes
pintados em epóxi, com proteção plástica, na cor
alumínio.  

230

Fomecimento e instalação de poria corta-fogo
dupla, independente, direita e esquerda alva com
tmvas verticais, P90, ]40x2]Qçm com miolo maciço
em fibraroc(mineral de vemlículita expandida),

1 9925 l com .revestimento em chapa de aça galvanizado,'"" Ú:óà'='Ê='k=.='Z41LIRi==1=BI
l batente, ban'a anui-pânico para porta dupla,
l dobmdiças hejicoidais. com folhas e batentesdobmdiças hejicoidais, com folhas e batentes
pintados em epóxi, com proteçãci ptásdca, na cor
alumínio.

unid 1,00 2.499.99 l R$ 2.499,99

23]

Fornecimento e instalação de porta cora-fogo
dupla, independente, direita e esquerda atiça com
trevas verticais, P90, ] 60x210cm çom miolo maciço
em fíbraroc(míneml de vemiículita expandida),

1 9925 l com .revestimento em chapa. de aço..galvanizado,
'9925 l ;;l;.i;='E=':.;=LÉ;:3g«='bã ü racha):

baten@, gana aMi-pânico para porta dupla,
dobmdiças helicoidais, cam 6oihas e bateMes
pintados em epóxi, com proteção plástica, na cor
alumínio.

tmid 1,00 2.499.99 R$ 2.499,99

232 19925

Fomecimento e instalação de porta corta-gago
dupla, independente, direita e esquerda atava com
trevas verticais, P90, }80x210cm mm miolo maciço
em Hibraroc(mineml de vermicüita expandida),
com revestimento em chapa de aço galvanizado,
painéis de fibra wrâmica remataria (lã de rocha),
batente, band anta-pânico pam porta dupla,
dobradiças helicoidais, com íblhas e b&entes
pintados em epóxi, com proteção plástica, na cor
aJwnhio.

unid 1,00 2.399,99 R$ 2.399,99

  19925 FERliAGENSEACESSORIOSPARA
1)0RT2\S (:anTA-FOGO        

233 19925 Fomecímento e hstalaçãa de dobradiça hehçoidal
lado esquerdo/direito   8,(m 4i,29 R$ 330,32

234 19925 Fomecimento e instalação de dobradiça mola
paralela

mid 8,00 48,06
R$ 384,48

235 i9925 Fomecimento e instalação de {ê(üadum de sobrepor,
çom maçaneta e çom chave pelo lado extemo

unid 8,00 175,27 R$ 1.402,16

236 19925 Fomecimento, e instalação de fechadura de sobrepor,
com maçaneta dos dois lados da folha

uníd 8,QO 66,44
R$ 531,52

n7 !9925
Fomecimenb e instalação de barra mü-pânico
dupla acionamento mdiai wga, com cremosa, para
portacorta fogo

PÇ 2,00 1.029.99 R$ 2.059,98

238 19925
Fomecimento e instalação de gana anü-pânico
acionamento radial com puxador e chave pam porta
corta fogo

PÇ 2,(W 589.55 R$ 1.179,10

239 19925 Fomecimento e imíalação de selwionadw de
6echameMo de folhas PÇ 6,00 156,66

R$ 939,96

  5592 INST:ALAÇOES ]HDROSSANITj4.RIAS        
240 5592 Remoção de louça sanitária de forma manual PÇ 30,00 8,38 R$ 251,40
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.bp # #0Z

24} 5592
Remoção de metal hdráulico(tomeim, vál\üa,
romeira-bóia, duche manual, sifão, Riba de ligação,
registros, engates)

PÇ 60.00 6,t] R$ 366,60

242 5592 Fomecímento e instalação de caixa d'água
polietileno 50Q lidos PÇ 2,00 15038 R$ 300,76

243 5592 Fomecimento e instalação de caixa d'água
polietileno 1.000litros PÇ 2,00 253.98 R$ 507,96

244 5592 IFomecimento e instalação de caixa d'água
5592 l ;ilã ;;';l"o !i":; pç l 2,00 l 5õ7,98

R$ 1.135,96

245 5592 Fomecimento e instalação de caixa d'água fibra de
vidro 500}itros PÇ 2,00 R$ 512,94

246 5592 Fomecimento e instalação de caixa d'água fibra de
vidro 1.0001itros PÇ 2,00 348.49 R$696,98

247 5592 Fomecimento e instalação de caixa d'água abra de
vidro 2.000 ]iüas PÇ &oo l 7i9,1]

R$ 1.438,22

248 5592 Fomecimento e instalação de caixa d'água fibra de
vidro 3.0001itros pç t 2,00 1.358.57 R$ 2.717,14

249 5592 Fomecimento e instalação de caixa d'água fibm de
vidro 5.0001itros pç i 2,00 1.587.66 R$ 3.175,32

250 5592 Fomecimento e imlalação de caixa d'água fibra de
vidro ]5.0001itros PÇ z(» 7.462,44 R$ 14.924.88

25] 5592 Fomecimento e instalação de caixa d'água ãbm de
vidro 20.000 !idos PÇ 2,00 6.999,99

R$ 13.999,98

252 5592
Fomecimento e instalação de adaptador curto com
bolsa e Fosca em pvc soldáve! com na:rlges e anel {}
25 mm x 3/4"

PÇ lO,(m
R$43,30

253 5592
Fornecimento e instalação de adaptador huno com
bolsa e rosca em pvc moldável com flanges e anel O
32mm x } "

PÇ ]o,oo 4,87 R$ 48,70

254 5592
Fomwimento e instalação de adaptador curto com
bolsa e rosca em pvc moldável com flanges e anel O
40 mm x 1 .1/4"

PÇ lO.oo 7,74
R$ 77,40

255
FomeçimeNo e instalação de adaptador cubo com

5592 bolsa e rosca em pvc moldável com flanges e anel O
Í 50 mm x 1.1/2"

PÇ [ o,oo { S2i R$ 82,10

256 5592
Fomecímento e illstalação de adaptador curto cam
bolsa e rosca em pvc so]dáve] cam f]anges ]iwes O
75 mm x 2.] /2"

PÇ IO,QO 2},22 l R$ 2x2,20

  5592 zqPAREI,HOS SANITÁRIOS E METAIS        
257 5592 Fomecimento e instalação de válvula de saída

cromada para lavUório PÇ lO,oo 12,01
R$ 120,10

258 5592 Fomecimento e hstaiação de engate metálico
Hexívei cromado }/2" x 30 cin PÇ 5,00 37,09 R$ 185,45

259 5592 Fornecimento e inshiaçãa de engate metálico
flexível cmmado 1/2" x 40 cm pç 5,00 l 40,30

R$ 201,50

260 5592 l Fomecimento e instalação de engate Hexíve] de',: :==TH,:,=T8tSi= PÇ   7,43
R$ 37,15

26] 5592 l !j?!regimento e instalação üpo garmí#copo em559z i p;i;';='i=..hl;l:iàK ]l;B PÇ 5,(D 151,74
R$ 758,70

262 5592 l Fomecimento e instalação de SiHao de PVC, cor5592 l i,;ll;ã i;l;.( ÚL:;ã.;;:.'il;=ó;L ; l,i; PÇ lO,oo 7,17
R$ 71,70

263 5592 Fomnimentn e instalação de cubo de mlbuãr oval
Louça Banca 35x50 cm ref.CELI'lE ou similar

PÇ 5,00 B9,95 R$449,75

264 5592
Fornecimento e instalação de ürneim cromada para
lavatório. Rçl)cimento aromático, ref. DOCOL ou
similar

PÇ 20,00 128,06
R$ 2.561,20



€

265 5592 Fomecimento e instalação de espelho cristal para
sanitário, esp.4mm, com moldura 2cm m' l 20,00 25Z04 R$ 5.040,80

266 5592
Fomecimento e instalação de bancada de granito
cinza polido pam lavatório 0,50 x 0,60 m
fomeçimento e instalação.   20.00 R$ 3.913,00

267 5592
Fomecimento e instalação de bancada de gmnito
cinza podido pam pia de cozinha 1,50 x 0,60 m -
Homecimento e inlstalação.

m 20,00 363.05 R$ 7.261,00

268
l FomwimenM e instalação de torneira metálica, bica

5592 móvel, com arejador para bancada, ref.DECA ou
similar

PÇ 20,00 t 80,14 R$ 1.602,80

269 5592 Fornecimento e insolação de Gaba em aço inox
40x34xí2cm, incluso válvula e ladrão « t ','' Í08.68 R$ 543,40

270 5592 Fomecímento e instaiaçãa de cubo em aço ínlox
50x40x24 hçluso válvula e ladrão PÇ 5,00 623.90 R$ 3.119,SO

  5592 J\PARELHAS SMITjqiR10S E METAIS - PNE        
271 5592

Fomecimento e instalação tomeim de mesa com
acionamento automático tempadzado por pressão,
com armador, modelo pressmatic benefit cód.
00490706 acabamento cromado. marca docol ou
equivaientetécnico.

un 5,00
R$ 2.995,00

272 5592
Fomecimento e ilntalaçãc} de acabamento válvula
descarga pme com mgtsüo integrado e alavanc%
beneãt cromada 1 849{)6 -- doco} ou similar   5,00 552,65

R$ 2.763,25

273 5592
Fomecimen&) e instalação de acabamento pam
válvula de descarga çom registro integrado
mtivandalismo com acionamento duplo, reC chrome

un 5,00 235,90 R$ 1.179,50

274 5592
F'omeçimento e instalação de bala de apoio pam
lavatório suspenso em aço inoxidável wcovado pam
ppe, curvas conâomie o modelo do lavatório, rdf
hd, cód ean 92] ou equivalentes técnicos   16,00 399.78 R$ 6.396,48

275

Fomeçimento e ínstaiação de barms metálicas rotas,
de comprimento 80cm, em aço inoxidáve! escovado

5592 jpam pne. deverão atender NBR 9050/2004.
referência comerçiai: phd, código ean 901 ou

uivaientetécnico.   20,00 374,75 R$ 7.495,00

276 5592 FomecimeNo e instalação de piixador pam polia
pne, em aço i110x escovado, 50cm un l 4,00 [69,49

R$ 677,96

 
Fornecimento e instalação de bacia sanitáãa pne
com tubo de ligação cmmado, anel de vedação,

5592 l assento plástico e acessórios n6erência linha vague

pül? cód- p5 10 da dela ou equivalente técnico, nacorbranco

un 4,00 E 8}8,16
R$ 3.272,64
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28i 24813
Fomecimento e execução de emboço ou massa
Única em argamassa tmço 1 :2:8, preparo mecânico,
aplicada manualmente em panos de fachada com

resença de vãos, espessura de 25 mm.

m' 500.(m 35,24
R$ 17.620,00

282 248}3 Fomecimento e colocação de Azado, eslmltado,
para paredes intimas, dimnesões 20x20 cm

mz
ioo,oo l 37,10

R$ 3.710,00

283 24813 Fomecimento e colocação de Peitoril de ganido, lar.
25cm m 20,00 97,45 R$ 1.949.00

284 24813
Fomwimento e colocação de pastilha de cerâmica
5x5 cm colorida, alinhadas a prlnno, assentada com
argamassa AClll pré-íàbricada de cimento calailte

l# 100.00 122,71 R$ 12.271.00

  5312 REVESTIBIEN'lU DE PISO        
285 5312 Demolição de revestimento cerâmico, de Êomla

mecanizada, çom martelete, sem reaproveitamento   500.00 6,72
R$ 3.360,00

286 5312 Remoção de piso vhílico m' 5{»,00 4,89
R$ 2.445.00

287 5312 Remoção de carpet m2 100.00 2,67 R$ 267,00

288 5312 Remoção de soleira de gmnito m 10,00 1 4,74
R$47,40

289 5312 Remoção de ba=nmda em granito/tllánnore «: l io,oo   R$ 172,90

290 5312 Demolição de camada de assentamento/contrapeso
com uso de ponteiro

m2 30,00 21,60 R$ 648,00

29]
Fomecimento e execução de commpiso eml ruiiiççilnçnlu ç caca;uqao ac conuapiso em

5312 l argamassa baço 1:4 (cimenb e areia), preparo
mecânico, acabamento reforçado

M3 20,(m 320,23
R$ 6.404,60

292 53}2
Fornecimento e colocação de piso cerâmico extm 45
cm x 45 cm PEl-'} ailtiderTzpante, nf Eliane
explorar Gmy RE ou simiim, incluindo
reimíamento

m; 1 500,00 37,59
R$ 18.795,00

293 5312 Fomecimento e coiacação de piso cerâmico extra 45
cm x 45 cm PEl-5 , incluindo rdu!!lamento

m2 5(m.(D 27,89
R$ 13.945,00

294 53 12 i Fomecimento e colocação de piso porcelanato 60;;-: H' =':3T==.ni=   2{m.00 R$ 17.394,00

295 5312 Assentamento de porcelanato com massa de
assentamento, com rduntamento e sem porcelanato

mz 200.00 i9.46 l R$ 3.892,00

296 53]2
Fomeçimeato e çoloczeção de mdapé cerâmico de
7cm de aitum com placas tipo crês de dime1lsõw
35x35cm

m loa.oo 4,45
R$445,00

297
Fomecímento e colocação de rodapé cerâmico de

5312 l 7cm de altura com placas tipo goês de dimensões
45x45çm

m 100.(» 1 5.02 R$ 502,00

298
Fomecimento e assentamento de

53 12 l rodapé/mdabancada em gmmto IOcm, assentado
com argamassa mista

m l }OO,QO S823 R$ 3.823,00



l - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUANTO A COMPOSIÇÃO DO CADASTRO
DEFORNECEDORESRESERVA

Conforme consta no edital (Item 14.26 e subsequentes até 14.36), tal procedimento
fielmente os preceitos do Decreto n.' 7.892/201 3 e será realizado da seguinte maneira:

seguira

1. Em consonância ao disposto no art. 1 1 do Decreto n' 7.892/13, será realizado o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência,
quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3 da Lei n' 8.666/93.

1.1.Este registro tem por objetivo a fomlação de cadastro de reserva no caso de
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos
ans. 20 e 21 do Decreto n' 7.892/t3.

2. A 6omlação do cadastro de reserva compete ao Pró-Reitor de Administração da Universidade
Federal de Santa Catarina e será realizada no momento da homologação deste Pregão, através de
ferramenta própria do sistema eletrõnico COMPRASNET.

3. O cadastro de reserva envolverá somente itens com propostas adjudicadas e para os quais haja
licitantes aptos a participar.

4. O sistema verificará se há ou não licitantes aptos a participar do cadastro de reserva. Havendo
licitantes nesta condição, o Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina
convocará os ]icitantes e infomlará o prazo para o ]icítante registrar sua participação no cadastro de
reserva 4

4.1. O prazo para o registro no cadastro de reserva será de no mínimo de 24 horas.

5. A autoridade competente poderá alterar, a seu critério, o prazo para a finalização do cadastro de

9
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302 1627 l Execução .de serviço de carga manual de entulho
pam containers

m3 200,00 16,82
R$ 3.364,00

303 {627 Fomecimento e execução de serviço de remoção de
entulhos em contaíners p/ Êom UFSC

md 40,00 159,55
R$ 6.382,00

304 1627 Carga e descarga memnizada de entuho em
caminhão basculmte 6 ms

1 1
m' l 30,00 l 3,13

R$ 93.90

305 1627 Transporte com çamiiüão basculante de 6 m', em
via abana pavimenbda, até 30 km m:/km l 500,00 1,31

R$ 655,00

306 1627 Execução de limpeza üna} no local dos serviços   2.000,00 1,95
R$ 3.900,00

TOTAL 386.679.92

C.\DESTRO l)E RESERVA {conlorme art }l do Decreto n' 7.892/13}
Item Empresa CNPJ

'= PAVIÀ{ASTER COMERCIO E SERVIÇOS EIREL] 21.807.865/0001-34



6. O sistema deverá enviar um e-mail a todos os licitantes aptos, exceto para o licitante
vencedor do(s) item(ens), para que eles possam aderir ao cadastro de reserva pelo preço do primeiro
colocado, desconsiderando a margem de preferência.

7. O registro do licitante no cadasüo de reserva, para o fomecimento de um item, ao mesmo preço
do vencedor do certame, será realizado em funcionalidade própria do sistema eletrõnico
COMPRASNET.

7.1. Nesta funcionalidade, o licitante deverá selecionar a licitação e o(s) item(ns) que desça
participar no cadastro de reserva e conHimtar sua participação.

8. O cadastro de reserva será divulgado no Portal de Compras do Govemo Federal

9. Se houver mais de um ]icitante que aceite cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do
licitante vencedor, estes serão classiülcados segundo a ordem da última proposta apresentada
durante a fase competitiva.

10. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata do cadastro de reserva deverá ser
respeitada nascontratações.

11. A habilitação dos fomecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada na hipótese
prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto n' 7.892/13 e/ou quando houver necessidade de
contratação de Êomecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos ans. 20 e 21 do referido
Decretoe

12. Considerando a publicidade legal da ferramenta utilizada pelo Govemo Federal e a opção
firmada pelo licitante interessado em pactuar este compromisso na condição de "reserva" deste
registro de preços, não haverá necessidade de contemplamlos neste documento a listagem das
mesmas, já que o interesse e o compromisso em manter as condições da empresa detentora do
melhor preço registrado, encontram-se devidamente flmiados diretamente do sistema
COMPRASNET, disponível para consulta pública a todos os interessados, além disto, este cadastro
após gerado pelo sistema citado, será inserido aos autos do processo.

As obHgações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência, no Tento de Contrato e na proposta
de preços integram esta Ata de Registo de Preços, independentemente de transcrição.

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses, a contar de 30 de agosto de 2018.

E, por estarem, assim, justos e acordados, Hlmlam o presente instrumento em 2(duas) vias de igual teor e
forma, juntamente com duas testemunhas, para que suba seus jurídicos e legais efeitos.

F[oríanópo[is, 30 de agosto de 20 ] 8.

ug.. b« zl"
Ulisses kaí Zilio

CPF: 004.595.099-77

À2u... .a «l.oÜ«ü d"..«a":
Tatiana de Medeiros' Caçadini

CPF n' 089.01 3.737..'+2:

{

TESTEMUN

Nome: 7ãc,Zi,a, ;,t.,(,.
=pç'. «)''\qSg,404+

Fuo««,,Ú&h
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