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PREGÃO ELETRÕNICO N' Oül/UFSC2018

Aos 06 dias do mês de março do ano de 2018, a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, autaquia
educacional criada e integrada ao Miústério da Educação pela Lei n' 3.849 de 18 de dezembro de 1960, inscrita
no CNPJ sob o n' 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário, no Baixo
Trindade, nesta Capital, representada neste ato pejo Diretor do Departamento de Projetos, Contratos e
Convênios da Pró-Reitoria de Adminish'ação, Ulisses Irai Zílio, CPF Q04.595.099-77, doravante
denominada UFSC, nos termos das normas emanadas da Lei n' l0.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto n'
3.555 de 8 de agosto de 2000, do Decreto n' 5.450 de 3 1 de maio de 2005, do Decreto n' 7.892 de 23 dejaneiro
de 2013, bem como, no que couber, das detenninações constantes da Lei n' 8.666 de 21 de junho de 1993 e
suas posteriores alterações, RESOLVE REGISTR.l\R OS PREÇOS para possível cona'atação de empresa
prestadora de serviços de fornecimento de refeição tipo bzilÓga livre diário, de modo a contemplar
obrigatoriamente a Concessão onerosa do espaço físico no qual serão ofertados os serviços aos estudantes
e servidores regularmente vinculados ao Campus JoinviUe da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), com sujeição às disposições estabe]ecidas no Edital do Pregão n' 001/UFSC/2018 -- SRP e nas
complementações a ele integradas, tendo sido os referidos preços ofertados pela empresa CALECHIE
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n'
17.079.925/0001-72, estabelecida à Rua 06 de maio, n' 777, baixo Urupá, CEP 76900-195 Município de
JiPwaná, Estado de Rondõnia, doravante denominada FORNECEDORA, representada neste ato por Daiany
Mandes da Costa Pereira, portador do CPF n' 0 ] 2.666.03 ] -07, contam)e itens discriminados na tabela abaixo:

CADASTRO DE RESERVA (conforme art 1 1 do Decreto n' 7.892/13)

\Ü.

Item Descrição
Unid.

Medida Qtide.
Valor

tlnitário
(R$)

Valor
Estimado

Mensal (RS)

Valor
Estimado

Anual (RS)

001 Serviços de fomecimento de refeições
Preparo/ distribuição

UN 240.320 7,85 157.209,33 1.886.512,00

002

Concessão de área ãsica 513.56 m2

destinada à exploração e operação
comercial de serviços de restaurante aos
estudantes e serüdores regularmente
vinculados ao Campus Joinville, por meio
da disponibilização de almoço e janta

Sew/mês 12   198.932,64

Teta! 2.085.444,64



Empresa

001 ISM GOLES DE MATTOS EIRELI 04.228.626/0001-00

[- INF0]iMAÇÕES COUPitlM:i!&;iÃkig QUANTO A COWOSIÇÃ
FORNECEDORESRESER\rA

Conforme consta no edital (Item 14.26 e subsequentes até 14.36), ta] procedimento seguirá fielmente os
preceitos do Decreto n.' 7.892/2013 e será realizado da seguinte maneira:

]

Em consonância ao disposto no aü. 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 fomiação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de
atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos ares. 20 e 2 1 do Decreto n'
7.892/}3

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

3. O cadastro de reserva envolverá somente itens com propostas adjudicadas e pma 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 IJniversidade Federal de Santa Catarina convocará os
[içitantes e informará o prazo para o ]icitante registrar sua participação no cadastro de reserva.

4.1. O prazo para o registro tio cadastro de reserva será de no 10 de 24 horas

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

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

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

7.1 Nesta filncionalidade, 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 divulgado no Portal de Compras do Governo Federal

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

10. A ordem de classiHtcação dos licitantes registrados na ata do cadastro de reserva deverá ser respeitada
nas contratações.

11. A habilitação dos 6omecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada na hipótese prevista
no parágrafo úúco 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 2 1 do referido Decreto.



l

As obrigações e condições descritas no Edital, no Tenho de Referência, no Tenho de Contrato e na nronosta
ae preços integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. ' ' "- r'-l.'

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses, a contar de 06 de março de 2018.

E, Pamenaremln duas testeme acordados. M o presente instrumento emitos. as) vias de igual teor e comia,

Florianópolis, 06 de março

ü.. .L..:a.
Ulisses Irai Zilio

CPF: 004.595.099-77
Daiany Men+egGa Costa Perleira

CPF: 4.A 2.666.031 -07

TESTEMUNHAS

Nome:Ki
CPF: 9i5.903.702-44

Nome:
CPF


