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Serviços de limpeza,
conservação e asseio com

fornecimento de materiais,
equipamentos e insumos para o

Campus de Joinvílle -- Área
Total: 22.703.48mz

Será/mês ]2 57.782,91 693.394,92

   
Serviços de limpeza,

conservaçÉlo e asseio com
fornecimento de materiais.

equipamentos e insumos para o
Campus de Joinville --Área l

Totn1: 22.7n3.4Rm2 l

Será/mês 30
57.782,9]  

TOTAL  
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Confomie consta no edital (Item 14.26 e subsequentes até 14.36), tal procedimento seguirá fielmente os
preceitos do Decreto n.' 7.892/2013 e será realizado da seguinte maneira: "' "-'-'---v v-'

l$1H : ü :n : ;n!::
1.1 Este registro tem por objetivo a fom\anão de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de
7 892/ÍI pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos ares. 20 e 21 do Decreto n'

2. A fol'mação do cadastro de reserva compete ao Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de

aHa Catarina e será reaIRASN ET omento da homologação deste Pregão, através de ferramenta propria do

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
licitantes e informará o prazo para o licitante registrar sua participação no cadastro de reserva

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 reserva.

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

7. O registro do licitante no cadastro de reserva, para o fornecimento de um item, ao mesmo preço do
vencedor do certame, será realizado em funcional idade própria do sistema eletrânico COMPRASNET.

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

8. O cadastro de reserva será dívtilgado no Portal de Compras do Governo Federal
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9. Se houvertes isedãoum .licitante que aceite cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante
competitiva. lau çi suiçaQos segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase

contmordem.de classificação dos licitantes registrados na ata do cadastro de reserva deverá ser respeitada nas
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As obrigações e condições descritas no Edital, no Temia de Referência, no Tempo de Contrato e na proposta
de preços integram esta Ata de Regístro de Preços, independentemente de transcrição.

A validade da presente Ata é de ] 2 (doze) meses, a contar de 29 de outubro de 2018

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o
folha, juntamente com duas testemunhas, para que su

presente instrumento em 2 (duas) vias de igual
'ta seusjurídicos e legais efejlc

teor e

Florianópolis, 29 de outubro de 201 8

w,. hu»
Ulisses Irai Zilio

CPF n' 004.595.099-77
lo Marassi

.638.119-33
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