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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n' 06/2018

PROCESSO N' 23080. 076139/201 7-33

PREGÃO ELETRÕN[CO N' S41/UFSC/20] 7- SRP

Aos 26 dias do mês de março do ano de 20]8, 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 sob o n' 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 Irai Zilio, CPF 004.595.099-77, doravante
denominada UFSC, nos teimas 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 31 de maio de 2005, do Decreto n' 7.892 de 23 de
janeiro de 2013, bem como, no que couber, das determinações constantes da Lei n' 8.666 de 21 de junho de
1993 e suas posteriores alterações, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para possível contratação de
empresa especializada para execução de Serviços de montagem e desmontagem de paredes divisórias
leves, forros e pi80s nas áreas internas das edificações da Universidade Federal de Santa Catarina.
localizadas na grande Florianópolis, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de
obra qualificada para a plena execução do objeto, de acordo com o Processo de Licitação em epígrafe,
com sujeição às disposições estabelecidas no Edital do Pregão n' 541/UFSC/2017 -- SRP e nas
complementações a ele integradas, tendo sido os referidos preços ofertados pela empresa SURGE
EMPREITEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n' 21.807.865/0001-34, estabelecida à Avenida Emana
do Amaram Peixoto n' 327, sala 1 104, Niterói Rio de Janeiro/RJ - CEP 24020-076, doravante denominada
FORNECEDORA, representada neste ato por Tatiana de Medeiros Caçadini, portador do CPF n'.
089.0 13.737-42, coiúorme itens discriminados na tabela abaixo :
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  15814 DIVISÓRIAS        
l 1581-4

Desmontagem de
parede divisória leve
jincluindo retirada de
vidros) com
reaproveltamento

MZ 1.500,00 22,00 33.000,00

2 1581-4

Desmontagem de
parede divisória de
gesso acartonado

(incluindo rodapés,

placas e estrutura)

HZ 100.00 12,00 1.200,00

3 15814

Montagem de pa rede
divisória leve,
considerando

reaproveitamento de
todo o material

M2 l.ooo,oo 22,00 22.000,00

4 1581-4
Retirada de folhas de
porta, incluindo
batentes

unid 50,00 9,99 499,50

5 1581-4

Recolocação de folhas

de porta em divisória

leve e porta semi-oca,
considerando
reaproveltamento de
todo o material

unid 50,00 59,00 2.950,00

6 15814 Retirada defechaduras unid 15,00 9,99 149,85

7 1581-4

Recolocação de
fechaduras com re-
aproveitamento do
material

unid 15,00 24,00 360,00
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10 1581-4

Fornecimento e
montagem de divisória

leve, naval, miolo tipo
colméia, N-2 (1

painel+bandeira vidro),
expessura 35mm, cor
branco, areia jundiaí,
areia pérola ou cinza

cristal, montada com
perfis de aço, cor
branco, preto, cinza ou
ocre, incluindo vidro
4mm (vão das portas
serão descontados no
momento da medição
dosserviços)

m2 500,00 90,00 45.000.00

11 1581-4

Fornecimento e

montagem de divisória

leve, naval, miolo tipo
colméia, N-3 %

(painel (1,05m) + %

vidro (1,05m) +
bandeira), expessura

35mm, cor branco,

HZ 500,00 91,00 45.500,00
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12 1581-4

Fornecimento e
montagem de divisória

leve, naval, miolo tipo
colméia, N-4 ( % painel

(1,05m) + % vidro

(1,05m) + bandeira de

vidro), expessura
35mm, cor branco,
areia jundiaí, areia
pérola ou cinza cristal,
montada com perfis de
aço, cor branco, preto,
cinza ou ocre incluindo

vidro 4mm (vão das

portas serão
descontados no

momento da medição
dos serviços)

MZ 500,00 84,00 42.000,00



Fornecimento e

colocação de porta em
divisória leve, naval 90

x 210 cm, miolo tipo
colméia , cor branca,

areia jundiaí, areia

pérola ou cinza cristal,
Incluindo batente em
aço galvanizado,
dobradiças cromadas 3

1/2" la fonte ou similar
3 unidades e batentes

(exceto fechaduras)

14 1581-4 unid 50,00 219,00 l0.950,00

Fornecimento e
colocação de porta em
divisória leve 80 x 210
cm, com visor em vidro
4mm (40x40cm), naval,

miolo tipo colméia , cor
branca, areia jundiaí,
areia pérola ou cinza
cristal, incluindo
batentes em aço

galvanizado,

dobradiças cromadas 3

1/2" la fonte ou similar
3 unidades e batentes
(exceto fechaduras,

Inclusive vidro)

15 1581-4 unid 5,00 297,00 1.485,00

Fornecimento e
colocação de porta em
divisória leve 90 x 210

cm, com visor em vidro
4mm (40x40cm), naval,

miolo tipo colméia , cor

branca, areia jundiaí,
a reia pérola ou cinza

cristal, incluindo
batente em aço
galvanizado ,

dobradiças cromadas 3

1/2" la fonte ou similar

3 unidades (exceto
5

16 15814 unid 5.00 304,00 1.520,00

#



6

... ab

    fechaduras, inclusive
vidro)        

17 15814

Fornecimento e
colocação de fechadura

de embutir para portas
com maça neta,

fechadura tipo
alavanca, maçaneta em
zamac, roseta, testa e
contra-testa em aço
inoxidável, com cilindro
em latão maciço, e
espelho com
acabamento cromado
ref. Pado

Contemporânea,
tráfego intenso ou
equivalente técnico.

unid 210,00 119,00 24.990,00



tinta acrilica fosca 2
demãos

Fornecimento e
execução de parede de
gesso acartonado
resistente a água,
montada em perfis de
aço galvanizado,
protegidos com
zincagem bpa B,

chapas de 0,5mm de
espessura, guias R70 e
montantes M70 da
placo do brasil - saint

cobain ou simular,
placas de gesso com
12,5 mm de espessura,
1.200mm de largura e
2.800 mm de altura,
ref. Placo Gyps - Saint

Gobain placas
Resistentes a Umidade
(RU) com borda

rebaixada (br) ou

similar, incluindo fitas
nasjuntas,aplicação de
massa acrilica 3

demãos e aplicação de
tinta acrilica fosca 3

demãos

19 15814 m2 50,00 116,00 5.800,00

Fornecimento e

instalação de reforço
de madeira pa ra

pa rede divisória em

gesso acantonado

20 1581-4 m 100,00 22,00 2.200,00

Fornecimento e

instalação de porta de
madeira compensada
lisa para pintura,

7

21 15814 unid 20.00 548,00 l0.960,00

#
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23 1581-4

Fornecimento e
Instalação de molas
aéreas hidráulicas com
sistema de retarda no

fechamento C ref.

norma Tscompakt ou

equivalente técnico.
instaladas pelo lado do
a mbiente .

unid lo,oo 118,00 1.180,00

24 15814

Requadro para divisória

de gesso acartonado,
para abertura de vãos,
incluindo todos os os

acabamentos

m loo,oo 62,00 6.200,00

25 15814

Fornecimento e

instalação de perfil de
alumínio "u"

25x25mm pa ra

colocação de vidro fixo
4mm em vão de
divisórias de gesso

m IOO,QO 18,00 1.800,00
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27 1581-4

Fornecimento e
colocação de rodapé de
madeira de lei 7cm,
aplicação de pintura
esmalte acetinado pa ra

madeira, duas demãos,
sobre fundo nivelador
branco

m 100.00 19,90 1.990,00

28 1581-4

Fornecimento e
instalação de rodapé
em EPS (Poliestireno

extrusada) com altura
de 12cm e espessura
de 1,6cm na cor branca
fixado com cola. Ref.
Duratex Maxx ou
similar

m 100,00 33,00 3.300,00

29 1581-4

Fornecimento e

colocação de lã de
rocha , com no mínimo

50mm de espessura

M2 400,00 18,04 7.216,00

30 15814

Instalação de porta
sanfonada em pvc
rígido, dimensões
nominais 210x70cm

Iref. Proforma); nas
cores branco, cinza ou
marfim; incluindo
puxador em ambos os
lados e fechointerno.

unid lO,oo 119,00 1.190,00

31 1581-4
Instalação de porta
sanfonada em pvc
rígido, dimensões

unid lO,oo 97,50 975,00
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nominais 210x80cm

Iref. Proforma); nas
cores branco, cinza ou

marfim; incluindo
puxador em ambos os

lados e fechointerno.        
  1818-0 FORROS        

32 1818-0
Retirada de forro pvc

em réguas (somente

réguas)

m2 500,00 lO,oo 5.000,00

33 1818-0
Retirada de forro de
madeira

m2 200,00 6,33 1.266,00

34 1818-0

Retirada do
anta ruga mento de
forro de madeira. de
pvc em réguas, forro
modular de vários tipos
e forro de gesso
acartonado

M2 300,00 12,00 3.600,00

35 1818-0

Retirada de forro
modular de fibra

mineral, vegetal, gesso
acartonado em placas e
similares (somente as

placas)

m2 300,00 6,37 1.911,00

36 1818-0

Retirada de forro de
gesso em placas,
Incluindo retirada de
fixa dores de arame

m2 100,00 2,71 271,00
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    todo o material.

(somente estrutura)        
39 1818-0

Recolocação de
estrutura para forro
modular, considerando
reaproveitamento de
todo o material.

jsomente estrutura)

H2 200,00 24,00 4.800,00

40 1818-0

Recolocação de réguas
de PVC, considerando
reaproveitamenta das
reguas.

MZ 300,00 11,88 3.564,00

41 1818-0

Recolocação de placas
de forro modular,
considerando
reaproveitamento das
placas

m2 300,00 6,37 1.911,00

42 1818-0

Recorte de forro de
gesso em placas (pa ra

instalações elétricas, de
climatização, etc)

m 50,00 24,22 1.211,00

43 1818-0

Recorte de forro de
gesso acartonado (para
instalações elétricas, de
climatização, etc)

m 50,00 23,80 1.190,00

44 1818-0

Fornecimento e

instalação de estrutura
para forro de PVC em
réguas, com perfis de
alumínio, fixado
através de tirantes

rígidos reguláveis.
(somente a estrutura)

M2 300,00 39,00 11.700,00
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46 1818-0

Fornecimento e

instalação de estrutura
pa ra forro de PVC

modular, com perfis de
alumínio, e fixado
através de tirantes

rígidos reguláveis, , ref.

vitesse ou similar,
modulação 618mm x
1243mm, esp.IOmm.

MZ 600,00 50,00 30.000.00

47 1818-0

Fornecimento e

Instalação de forro de
PVC, medular, ref.
Plasbil, Precom ou

similar, modulação 618
mm x 1243 mm, esp.IO
mm. (somente placas,

sem estrutura)

m2 600.00 40,00 24.000,00

48 1818-0

Fornecimento e

instalação de estrutura
para forro de fibra
mineral, com perfis de
alumínio. fixado
através de tirantes

rígidos reguláveis, ref.

Hunter Douglas,

Armstrong ou similar,
espessu ra ].5 mm, nas

modulações
(600x1200) ou

(600x600)mm.

mz 150.00 42,00 6.300.00
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    estrutu ra )        

50 1818-0

Fornecimento e
instalação de estrutura
pa ra forro de fibra
vegetal, ref. Forrofort
sl-lOO da Garbe ou

equivalente técnico,
instalados com perfis
de alumínio espessura
mínima 0,47mm

j155g/m), presilhas
metálicas, modulação
0,625
(travessas)xl,25m
(perfil principal},

chapas com fibras
(Gare. mínima 3 mm)

espessura de 17 mm, e
fixado através de
tira ntes rígidos
reguláveis.

M2 150,00 60,00 9.000,00

51 1818-0 150,00 21.000,00

52 1818-0

Fornecimento e
Instalação de estrutura
para forro modular de
lã de vidro, com perfis
de alumínio, e fixado

m2 100,00 54,00 5.400.00
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através de tirantes

rígidos reguláveis,
modulação
1250mmx625mm

jplacas inteiras) e

625mmx625mm (pa ra

meia-placas). a borda é

reta (layin)        

53 1818-0

Fornecimento e
instalação de forro
modular de lã de vidro,

modulação
1250mmx625mm

(placas inteiras) e

625mmx625mm (para

meia-placas), revestido
cam véu de vidro na

face pasteriore na face
apa rente, revestido em

véu de vidro pintado de

branco texturizado),
com resistência a

umidade de 95%,
reflexão da luz 0,80 e
performance acústica

de nrc 0,85. a borda é
reta (layin). (somente

placas, sem estrutura)

H2 200.00 78,00 15.600.00

54 1818-0

Fornecimento e

instalação de forro de
gesso em placas

60x60cm, espessura
1,2cm, fixados com

arame de cobre,
amassa mento com

masssa latex pva 2

demãos, e pintura com
Cinta acri]ica 3 demãos

Mz 50,00 67,00 3.350,00
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  531-2 PISos        
57 531-2 Remoção de piso

vinílico
m2 700,00 6,14 4.298,00

58 531-2

Fornecimento e
colocação de piso
vinílico flexível em
placas 30x30cm,
espessura 2,0mm,
fixado a base de cola
de contato vinílica

mz 150,00 77,00 11.550,00

59 531-2

Fornecimento e

execução de massa de
preparação na
proporção 4:1:10
jágua, cola de pva e
cimento) aplicada com

Mz 850,00 51,00 43.350,00
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desempenadeira de
aço lisa em duas ou
três demãos com no

máximo 3mm de
espessura final        

60 531-2

Lixamento manual ou
mecânico (cam pedra

esmeril, maquina
apropriada ou lixaferro
n' 60) e após aspirar os
resíduos provenientes
da massa

m2 850,00 6,72 5.712,00

61 531-2

Fornecimento e

colocação de piso
vinílico flexível em
manta, 2,0m de
largura, espessura de
2,0mm, ref. Micra
Premium da Fademac
ou similar cor a definir,
fixado a base de cola

de cantata vinílica,
Incluindo sondagem a

quente na unição
entre as mantas

Hz 500,00 120,00 60.000,00

62 531-2

Limpeza do piso vinílico

com a remoção de
areia e poeira,
utilizando vassoura de
pelo ou mop-pó e após
aplicação de solução de
detergente neutro,
enxágüe com utilização

de rodo e pano limpo

m2 5.500.00 2,70 14.850,00

63 531-2

Fornecimento e

aplicação de cera

liquida acrilica para
piso vinílico 3 demão

Hz 5.500,00 18,08 99.440,00

64 531-2 Fornecimento e
instalação de faixa de

m se,oo 34,68 1.734,00
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65 531-2

Fornecimento e
instalação de rodapé
vinilico altura 5cm,
fixa do com cola

m 400,00 27,84 11.136,00

66 531-2

Fornecimento e
instalação de testeira
para piso vinílico com
53x43mm cam face
superior com ranhuras
apara degraus), fixada
com cola de contato

m 200,00 20,06 4.012,00

67 531-2

Fornecimento e
instalação de fita
adesiva antiderrapante
ref. Safety-Walkmr uso

geral - 3m ou similar,
incluindo vedador de
bordas

m 500,00 16,58 8.290,00

68 531-2 Retirada de piso
laminado ou carpet

MZ 20Q,00 3,38 676,00

69 531-2

Fornecimento e
instalação de pisa

laminado de madeira,
espessura 7mm, ref.
Eucafloor, Floorest
Quick-Step ou simula r,
cor a definir

mz 200,00 89,00 17.800,00

70 531-2

Fornecimento e

instalação de perfil "t"

para aca bamento de

piso laminado de
madeira.

m 50,00 39,00 1.950,00

71 531-2
Fornecimento e
instalação de perfil

redutor para

m 50.00 49,00 2.450.00
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73 531-2

Fornecimento e
Instalação de rodapé
em EPS (Poliestireno

extrusado) com altura
de 12cm e espessura
de ].,6cm na cor branca
fixa do com cola. Ref.

Duratex Maxx ou
similar

m 150,00 39,00 5.850,00

74 531-2

Piso de borracha

partilhado, espessura
3,5mm, ref. Plurigoma
fixa do com cola de

cantata

mz 500,00 39,00 19.500,00

75 531-2

Piso de borracha

canelada, espessura
3,5mm, fixado com
cola

HZ 150,00 38,00 5.700,00

76 531-2
Assentamento de pisa
de borracha partilhada
fixado com cola

mz 650,00 15,00 9.750,00  
  161-9 SERVIÇOS

COMPLEMENTARES          
77 161-9

Aluguel de caçamba
para entulhos,
capacidade de 5m;
Incluindo carga manual

unid loo,oo 179,00 17.900,00  



Empresa
ROCIWDO SOLUCOES LTDA

11 do Decreto n' 7.892/13
CNPJ

24.741.104/0001-15
24.398.502/0001-80

b; FORNECEDORE!:::!;:ll::fNTARES QUANTO A COMPOSIÇÃO DO CADASTRO

Confomie consta no edital (Item 14.26 e subsequentes até ]4.36), tal procedimento
fielmente os preceitos do Decreto n.' 7.892/2013 e será realizado da seguinte n3aneira:

seguirá

1. Em consonância ao disposto no art. ll 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 2 1 do Decreto n' 7.892/13.

2. A fomlação do cadastro de reserva compete ao Pró-Reitor de Adminishação da Universidade
Federal de Santa Catarina e será realizada no momento da homologação deste Pregão, através de
fenamenta própria do sistema eleüânico COMPRASNET

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

4. O sistema veriHlcará 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 infomlará o prazo paa 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. #

19

    de entulhos  
2.900,00

78 161-9
Locação de andaime
metálico tubular tipo
torre = 100.00 29,00

79 161-9 Limpeza final no local

dos serviços
m2 5.000,00 2,70 13.500,000

      J
970.623,35
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7. O registm do licitante no cadasüo de reserva, para o fomecímento de um item, ao mesmo preço
CO ui T. ame, será realizado em funcionalidade própria do sistema eletr6nico

7.1. Nesta fiinciona]idade, o ]icitante deverá selecionar a licitação e o(s) item(nü nljc dele;a
participar no cadastro de reserva e confirmar sua participação. ~ '--"'' ''-- --"J'

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

i:i:El=:E.:=:::=::=: =z=T=.s='='=i:=i==w::::i,s=
respeitada nas contratações ao dos ]icitantes registrados na ata do cadastro de reserva deverá ser

$W'$=ÊUnlTe=XHBB;!)$m

As obrigações e condições descritas no Edital, no Tempo de Referência, no Tenno de Conüato e na proposta
de preços integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de üanscrição.

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses, a contar de 26 de março de 2018.

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento em 2(duas) vias de igual teor e
comia, juntamente com duas testemunhas, para que surta seusjurídicos e legais efeitos.
Floiianópolis, 26 de março de 2018.

Tatiana de Madeiros
CPF: 089.013.737..42

Ulisses Irai Zilio
CPF:004.595.099-77

TES'lEMUNHAS

Nome Íncos Felipe Rav:CPF 1 .553.68049

'\Ct6:0L ;d Z

Nome: 'ÍaH,a;.c.( ea da.CPF:
Oq'a Ç3.i 04) ' ç,l

20


