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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 05/DPC/2022 

 

PROCESSO Nº 23080.014604/2021-29 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/UFSC/2021 – SRP 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de 2022 a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 
autarquia educacional criada e integrada ao Ministério da Educação pela Lei nº 3.849 de 18 de dezembro de 
1960, inscrita no CNPJ sob o nº 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário, no Bairro 
Trindade, nesta Capital, representada neste ato pelo Diretor do Departamento de Projetos, Contratos e 
Convênios da Pró-Reitoria de Administração, Ulisses Iraí Zilio, CPF n° 004.595.099-77, doravante 
denominada UFSC, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de 
setembro de 2018, do Decreto n° 3.555, de 8 de agosto de 2000, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 
2019, bem como, no que couber, das determinações constantes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas posteriores alterações, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas posteriores 
alterações, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas posteriores alterações, do Decreto n° 8.538, 
de 6 de outubro de 2015 e suas posteriores alterações, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de 
maio de 2017 e suas posteriores alterações, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 7, de 20 de setembro 
de 2018, e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020, RESOLVE REGISTRAR 
OS PREÇOS para possível contratação de empresa especializada na execução de serviços de 
manutenção nas janelas, portas e vidro temperado, compreendendo a substituição parcial ou total 
dessas estruturas ou de seus componentes, nas fachadas e áreas internas das edificações, localizadas na 
grande Florianópolis, da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC,  de acordo com o Processo 
de Licitação em epígrafe, com sujeição às disposições estabelecidas no Edital do Pregão nº 
102/UFSC/2021 – SRP e nas complementações a ele integradas, tendo sido os referidos preços ofertados 
pela empresa NIKOLAS AGUIAR DA ROSA – EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.217.108/0001-00, 
estabelecida à Rua Rafael Pinto Bandeira, nº2.233, CEP 96020-690, bairro Centro, Pelotas/RS, doravante 
denominada FORNECEDORA, representada neste ato por Nikolas Aguiar da Rosa, portador do CPF nº 
034.747.790-95, conforme itens discriminados na tabela a seguir: 

Item 
CÓD. 

SIASG 
Discriminação 

Unid. 
Medida 

Qtd.  
Valor 

Unitário 
Valor Total  

SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 1627 
Fornecimento e instalação de 
placa de obra em chapa de aço 
galvanizado 

m² 2 R$ 400,10 R$ 800,20 

2 1627 

Fornecimento e montagem de 
tapume de madeira compensada 
10 mm e fixada com caibros e 
lastro de concreto magro 

m² 13 R$ 181,53 R$ 2.359,89 
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3 1627 

Fornecimento e isolamento de 
obra com tela plástica com malha 
de 5 mm e estrutura de madeira 
pontaleteada 

m² 50 R$ 35,41 R$ 1.770,50 

4 1627 
Locação de cadeira suspensa em 
aço galvanizado com trava-
quedas, conforme NR-18 

unid/semana 7 R$ 384,23 R$ 2.689,61 

5 1627 

Locação e operação de guincho 
elétrico de coluna, capacidade 
200kg, com moto freio, motor 
monofásico, com cabo de aço de 
no mínimo 20m 

diária 7 R$ 369,88 R$ 2.589,16 

6 1627 

Montagem e desmontagem de 
andaime modular fachadeiro, com 
piso metálico, para edificações 
com múltiplos pavimentos 
(exclusive andaime e limpeza) 

m² 150 R$ 11,88 R$ 1.782,00 

7 1627 

Locação de andaime metálico tipo 
fachadeiro, largura de 1,20 m, 
altura por peça de 2,0 m, 
incluindo sapatas e itens 
necessários para instalação 

m²/mês 200 R$ 7,75 R$ 1.550,00 

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO   

8 19925 
Remoção de portas, de forma 
manual 

unid 20 R$ 10,62 R$ 212,40 

9 19925 
Remoção de janelas, de forma 
manual 

unid 20 R$ 38,24 R$ 764,80 

10 19925 

Realização de ajuste/recolocação 
de janela, maximar e basculante, 
de alumínio (ajuste e refixação de 
componentes, reparos no caixilho, 
vedação com silicone e 
alinhamento de folhas) 

m² 13 R$ 113,07 R$ 1.469,91 

11 19925 

Realização de ajuste/recolocação 
de janela de correr de alumínio 
(ajuste e refixação de 
componentes, reparos no caixilho 
e alinhamento de folhas) 

m² 50 R$ 51,65 R$ 2.582,50 

12 19925 

Realização de ajuste/recolocação 
de porta de alumínio (ajuste e 
refixação de componentes, 
reparos no caixilho e alinhamento 
de folhas) 

m² 35 R$ 54,08 R$ 1.892,80 

13 19925 

Realização de ajuste/recolocação 
de porta de vidro (ajuste e 
refixação de componentes e 
alinhamento de folhas) 

m² 25 R$ 95,12 R$ 2.378,00 

14 19925 
Fornecimento e instalação de 
janela de alumínio tipo maximar, 
com vidros, batentes e ferragens 

m² 3 R$ 860,19 R$ 2.580,57 
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15 19925 

Fornecimento e instalação de 
janela de alumínio tipo 
basculante, fixação com parafuso, 
vedação com espuma expansiva 
PU, com vidros, ref. Alcoa linha 
28 

m² 10 R$ 637,72 R$ 6.377,20 

16 19925 

Fornecimento e instalação de 
janela de alumínio duas folhas de 
correr, com vidro, batente, 
acabamento e ferragens 

m² 3 R$ 446,27 R$ 1.338,81 

17 19925 
Fornecimento e instalação de 
janela de alumínio tipo fixa, com 
vidro e batente 

m² 9 R$ 933,28 R$ 8.399,52 

18 19925 
Fornecimento e instalação de 
janela de alumínio com veneziana 
tipo fixa, com batente 

m² 5 R$ 804,74 R$ 4.023,70 

19 19925 

Fornecimento e instalação de 
porta de correr em alumínio, com 
duas folhas para vidro, incluindo 
vidro liso incolor, puxador e 
fechadura 

m² 4 R$ 799,32 R$ 3.197,28 

20 19925 

Fornecimento e instalação de 
porta de alumínio uma folha de 
abrir tipo veneziana, com 
guarnição 

m² 15 R$ 1.057,38 R$ 15.860,70 

VIDROS   

21 5800 
Remoção de vidro liso comum de 
esquadria de alumínio 

m² 25 R$ 24,13 R$ 603,25 

22 5800 
Fornecimento e instalação de 
vidro impresso 4mm, fixado com 
baguete em esquadria de alumínio 

m² 5 R$ 303,69 R$ 1.518,45 

23 5800 

Fornecimento e instalação de 
vidro liso incolor 4mm, fixado 
com baguete em esquadria de 
alumínio 

m² 9 R$ 332,91 R$ 2.996,19 

24 5800 

Fornecimento e instalação de 
vidro liso incolor 6 mm, fixado 
com baguete em esquadria de 
alumínio 

m² 5 R$ 347,22 R$ 1.736,10 

25 5800 

Fornecimento e instalação de 
porta de vidro temperado 
e=10mm, 80x210 cm, incluindo 
acessórios, exceto mola 

unid 4 R$ 931,39 R$ 3.725,56 

26 5800 

Fornecimento e instalação de 
porta de vidro temperado 
e=10mm, 90x210 cm, incluindo 
acessórios, exceto mola 

unid 13 R$ 1.089,20 R$ 14.159,60 

27 5800 

Fornecimento e instalação de 
porta de vidro temperado 
e=10mm, 100x210 cm, incluindo 
acessórios, exceto mola 

unid 4 R$ 1.122,33 R$ 4.489,32 

28 5800 
Fornecimento e instalação de 
vidro temperado fixo, 8mm, 
encaixado em perfil U 

m² 5 R$ 469,41 R$ 2.347,05 
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29 5800 
Fornecimento e instalação de 
vidro temperado fixo, 10mm, 
encaixado em perfil U 

m² 25 R$ 548,64 R$ 13.716,00 

30 5800 
Fornecimento e instalação de 
vidro aramado 7mm, fixado com 
baguete em esquadria de alumínio 

m² 13 R$ 551,73 R$ 7.172,49 

31 5800 
Fornecimento e instalação de 
vidro laminado 4 + 4mm, 
encaixado em perfil U 

m² 3 R$ 1.052,03 R$ 3.156,09 

FERRAGENS, METAIS E ACESSÓRIOS   

32 19925 

Fornecimento e instalação de 
fechadura de embutir para portas 
com maçaneta, fechadura tipo 
alavanca, maçaneta, roseta e 
espelho com acabamento 
cromado, com cilindro em latão 
maciço, ref. LA FONTE 330-ST-
55MM, tráfego intenso ou 
equivalente técnico 

unid 7 R$ 187,86 R$ 1.315,02 

33 19925 

Fornecimento e instalação de 
fechadura de embutir completa 
interna para sanitário, ref. La 
Fonte ou similar 

pç 3 R$ 164,06 R$ 492,18 

34 19925 
Fornecimento e instalação de 
fita/escova de vedação 5x7mm, 
adesiva, preta 

m 38 R$ 10,89 R$ 413,82 

35 19925 

Fornecimento e instalação de 
guarnição para vedação com 
borracha maciça EPDM de 
esquadria 

m 125 R$ 23,23 R$ 2.903,75 

36 19925 

Fornecimento e instalação de 
roldana dupla com rolamento para 
porta de correr de alumínio, ref.: 
ROL439 

pç 15 R$ 82,43 R$ 1.236,45 

37 19925 

Fornecimento e instalação de 
roldana com rolamento para 
janelas de correr de alumínio, ref.: 
ROL440 

pç 8 R$ 69,10 R$ 552,80 

38 19925 
Fornecimento e instalação de 
roldana dupla com rolamento para 
porta de correr de vidro 

pç 15 R$ 58,33 R$ 874,95 

39 19925 
Fornecimento e instalação de 
trilho superior de alumínio para 
porta de correr 

m 25 R$ 78,13 R$ 1.953,25 

40 19925 
Fornecimento e instalação de 
trilho inferior de alumínio para 
porta de correr 

m 19 R$ 63,77 R$ 1.211,63 

41 19925 
Fornecimento e instalação de 
guias superior e inferior para 
esquadria de correr, ref.: NYL332 

pc 5 R$ 17,28 R$ 86,40 
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42 19925 

Fornecimento e instalação de 
fecho concha para janelas de 
correr de alumínio, sem chave, 
192 mm 

pç 5 R$ 48,04 R$ 240,20 

43 19925 

Fornecimento e instalação de 
fecho central/bate e fecha para 
janelas de correr de vidro com 
vidro 

pç 5 R$ 54,10 R$ 270,50 

44 19925 
Fornecimento e instalação de 
fecho tipo caracol para janelas de 
correr de alumínio 

pç 5 R$ 32,96 R$ 164,80 

45 19925 
Fornecimento e instalação de 
fecho tipo alavanca para janela 
maximar de alumínio, sem chave 

pç 13 R$ 45,11 R$ 586,43 

46 19925 
Fornecimento e instalação de 
alavanca para janelas basculantes 
de alumínio 

pç 5 R$ 34,15 R$ 170,75 

47 19925 

Fornecimento e instalação de 
fecho haste de comando de 
400mm para janela maximar de 
vidro 

pç 6 R$ 86,76 R$ 520,56 

48 19925 
Fornecimento e instalação de 
braço para janela maximar de 
250mm, ref.: BRA705 

conj 7 R$ 90,76 R$ 635,32 

49 19925 
Fornecimento e instalação de 
braço para janela maximar de 
400mm, ref.: BRA704 

conj 13 R$ 95,55 R$ 1.242,15 

50 19925 

Fornecimento e instalação de 
braço para janela maximar 
reforçado de 650mm, ref.: 
FERMAX BRM 650mm 

conj 20 R$ 174,98 R$ 3.499,60 

51 19925 

Fornecimento e instalação de 
braço para janela maximar 
reforçado de 900mm, ref.: 
FERMAX BRM 900mm 

conj 20 R$ 198,94 R$ 3.978,80 

52 19925 

Fornecimento e instalação de 
dobradiças para esquadria de 
alumínio de três abas, ref.: 
DOB840 

pç 15 R$ 77,28 R$ 1.159,20 

53 19925 
Fornecimento e instalação de 
dobradiças para esquadrias de 
vidro com vidro 

pç 5 R$ 91,34 R$ 456,70 

54 19925 

Fornecimento e instalação de 
mola hidráulica para porta de 
vidro temperado de até 1100mm e 
peso de até 85kg, de embitir no 
piso 

pç 13 R$ 930,12 R$ 12.091,56 

55 19925 

Fornecimento e instalação de 
conjunto de ferragens cromadas 
para porta de vidro temperado de 
uma folha, composto de dobradiça 
superior e inferior, trinco 
fechadura, contra fechadura com 
capuchinho, sem mola e puxador 

unid 13 R$ 267,79 R$ 3.481,27 
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56 19925 
Fornecimento e instalação de 
puxador central para esquadrias 
de alumínio 

pç 6 R$ 35,20 R$ 211,20 

57 19925 
Fornecimento e instalação de 
puxador central para esquadrias 
de vidro 

pç 6 R$ 60,44 R$ 362,64 

58 19925 
Fornecimento e instalação de 
puxador central barra para 
esquadrias de vidro 

pç 6 R$ 177,94 R$ 1.067,64 

59 19925 
Fornecimento e instalação de 
borracha para fixação de vidros, 
GUA038N 

m 31 R$ 7,09 R$ 219,79 

REVESTIMENTO DE PAREDE   

60 24813 Remoção de reboco m² 3 R$ 12,24 R$ 36,72 

61 24813 

Fornecimento e execução de 
chapisco aplicado em alvenaria e 
estruturas internas, com colher de 
pedreiro. Argamassa traço 1:3 
com preparo manual 

m² 3 R$ 11,30 R$ 33,90 

62 24813 

Fornecimento e execução de 
emboço ou massa única em 
argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual, aplicada manualmente 
em panos de fachada com 
presença de vãos, espessura de 25 
mm 

m² 3 R$ 66,21 R$ 198,63 

63 24813 

Fornecimento e assentamento de 
peitoril linear de granito ou 
mármore, lar. 15cm, com 
argamassa 1:6 com aditivo 

m 10 R$ 163,97 R$ 1.639,70 

LIMPEZA FINAL DA OBRA   

64 1627 

Serviço de carga manual de 
entulho ou material para 
destinação, em container ou 
veículo apropriado 

m³ 35 R$ 17,12 R$ 599,20 

65 1627 
Serviço de remoção de entulhos 
com locação de caçambas 
estacionárias p/ fora UFSC 

unid 9 R$ 372,02 R$ 3.348,18 

66 1627 
Execução de limpeza de piso 
cerâmico ou porcelanato com 
vassoura à seco 

m² 50 R$ 0,61 R$ 30,50 

Total R$ 167.525,84 

I - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUANTO À COMPOSIÇÃO DO CADASTRO DE 
FORNECEDORES RESERVA 

Conforme consta no Edital, tal procedimento seguirá fielmente os preceitos do Decreto n.º 7.892/2013 e será 
realizado da seguinte maneira: 

1. Em consonância ao disposto no art. 11 do Decreto nº 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 nº 8.666/93. 
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1.1. Este registro tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de 
atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 
7.892/13. 

2. A formação 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 eletrônico 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 
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, 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 cadastro de reserva, para o fornecimento de um item ao mesmo preço do 
vencedor do certame, será realizado em funcionalidade própria do sistema eletrônico COMPRASNET. 

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

7.2. Caso o licitante possua qualquer dúvida quanto à operacionalidade do sistema eletrônico para 
fins de participar do cadastro de reserva, o mesmo deverá recorrer previamente ao manual do 
fornecedor disponibilizado no portal COMPRASNET, ou buscar auxílio junto ao Serviço Federal de 
Processamento de Dados - SERPRO por meio de um de seus canais de comunicação, de modo a 
evitar a perda de prazo legal para sua adesão a este cadastro. 

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

9. Se houver mais de um licitante 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 classificação dos licitantes registrados na ata do cadastro de reserva deverá ser respeitada nas 
contratações.  

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

12. Considerando a publicidade legal da ferramenta utilizada pelo Governo Federal e a opção firmada pelo 
licitante interessado em pactuar este compromisso na condição de "reserva" deste registro de preços, não 
haverá necessidade de contemplarmos 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 firmados 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. 



  
 

8 

 

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

 

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura desta Ata. 

 

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

 

Florianópolis, 25 de abril de 2022. 

 

__________________________ 
Ulisses Iraí Zilio 

CPF: 004.595.099-77 

__________________________ 
Nikolas Aguiar da Rosa 
CPF: 034.747.790-95 

 
 
 
TESTEMUNHAS 
 

__________________________ 
              Nome: 
              CPF: 

 
 
 
 

__________________________ 
              Nome: 
              CPF: 
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