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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n" 24/2018

PRECE'S.ÇO ,Xr" 23080.0269 1 4/201 8-9 1

PREGÃO ELETRÕN]CO N" 21]6/LTFSC/20]8 -- SRP

Aos 03 dias do mês de setellabro do ano de 2018. a Uní\ersiclade Federal de Santa Catarina - UFSC
autarquia educacional criada e integrada ao Ministério da Educação pela Lei n' 3.849 de 1 8 de dezen)bro 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 Díretor do Departamento de Projetos. Contratos e
Convénios da Pró-Reitoria de Administração, Ulisses Irai Zilio, CPF 004.595.099-77. doi-a\ante
denominada l.IFSC. nos feri-nos das normas emanadas da Lei n' l0.520 de 1 7 de.julho de 2002. do Decreto
n' 3.555 de 8 de agosto de 2000. do Deck-eto n' 5.450 de 3 1 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 2 1 de junho de
1 993 c suas posteriores alterações, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para possível contratação de
prestação de serviços. sob demanda, para eventos institucionais da Universidade Federal de
Santa Catarina -- UFSC. conforme condições. quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
dc acordo com o Processo de Licitação em epígi'afe. com sujeição às disposições estabelecidas no Edital do
Pregão n" 206/1.JFSC/2018 SRP e nas complementações a ele integradas. tendo sido os i'eferidos pt'eços
alertados pela elnplesa LCF SERVIÇIS LTD.\ l\IE, inscrita no (.NPJ sob o n' 26.370.279'0001-99
estabelecida à Rua Oscar ..Araripe. 837. Fot-taleza CE. CEP 60135-180. doiavailte denominada
FORNECEDORA, representada neste ato por Mana do Rosário de Fátila a Lopes de Albuquerque. portador
do CPF n' 054.852.478-57. e-mail lcfqcfservicoskügmail.com. conforme itens discriminados na tabela
abaixo

Item
COD

SIASG Descrição
Unid.

l\ledida Qtd.
\ralar Unitári

(R$)
\'alar Total

'anual (RS)  
( ) ( ) l 12955 Sei'vico: coot-denador de e\ entes hora 60 35.00 1 2.1o0.00  
002 1 2955 Serviço: messe de cei-imõiaias hora 60 97.90 5.874.00  

Set-viço: recel)cionlsra pala eventos l lloi.a 70 24.95 1.746.50  
004 i 24147 Serviço: segurança civil para ex entoa diurno hora 70 24.95 1.746.50  
111)5 241+7 Serviço: segurança civil para eventos nolulno hora 70 29,95 2.o96.5o  
006 : 2563] Scr\iço: auxiliar de será içou gerais para el entoa hora 1 5o 25,00 3.75o.oo  

llilitllTi;.j;;Tservico: sonorizaçãocompleta hora 70 ]05.00 7.350.00 l

l



CADASTRO l)E RESERVA (conforme art. 1 1 do Decreto n' 7.892/13)
ltemEmpresaCNPJ

\sscoN-pp ASSESSORA.A E CONSULTORIA PUBLICA i 7.668.208 'ooo] -48
[)OI ] E PROVAD.\ LTD.\

CARNEIRO E .DRAGÃO PRODUÇÕES E E\'ENTOA 05.039.055 000 1 -29

1- 1NFORNIAÇOES CONIPLENIENTARES QUANTO A COhIPOSIÇAO DO CADASTRO
DE FORNECEDORES RESER\'A

008 F 12610 Serviço: iluminação coinplcta hora 70 175.00 12.250.00

' Sei-viço: transmissão simultânea por melões telas

O11 :4376 ' Locação: praticável ...ódulo

20 149.95 2.999.00

;00 38.00 11.400.00

40 ' 99,75 3.990.00

o1 2 20460 Locação:cadeiiasdetenocomassentoestolbdo t..ld l.ooi [ Ó.ÓO 6.600.00

013 20460 Locação: mesa dirctoia d 06 349.90 1 2.099.40

Locação: painel de fundo e laterais(ciclorama) m: 300 33.75 r lO.125.00

1)] 5 170]9 Confecção: canudos dc papelão und ;00 17.25 5.175.00

Locação: púlpito und 06 125.00 1 750.00

o1 7 13099 Locação: panóplia u:ld 06 99.95 599.70

Locação: tapete (passadciial

Decoração(arj'anjo tlotal): mesa
1)19 1 7019 clirctora.auloi-idades =

06 l 199.90 1.199.40

EO 160.0o 1.600.00

020
Dccoração (arranjo tloral): base dc mesa

17019 diietota,autoridades und lO 199.90 1.999.00

021 ! 17019 Dccot-açào (art-anjo floral): base dc púlpito u..d [0 175,00 L 1.750.00



(.Ollfomlc consta no edital (Item
fielmcilte os picceitos do Decreto n

14.26 e subsequentes até 14.36), tal procedimento
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 reuistro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou ser\'aços com preços iguais aos do licitante velacedor na
sequência da classificação do certame. excluído o percentual deferente à margem de preferência.
quando o objcto não atender aos requisitos pre'mistos no alt. 3 da Lei n' 8.666/'93

1.1.Este rcgistro tem por objcti\o a fomlação de cadastro de reserva no caso de
impossibilidade de atendilnei)to pelo pl-illleiro colocado da ata. nas hipóteses previstas nos
al-ts. 20 c 21 do Decreto n' 7.892.'13

2. A formação do cadastro de reserva compete ao Pró-Reitor de Adminisüação da Universidade
Federal de Santa Catarina e será icalizada no momento da homologação deste Pregão. através de
fêt'lamenta própria do sistema elett'único COMPRASN ET

3. O cadastro de reserva en\olverá somente itens com propostas adjudicadas e para os quais haja
licitailtes aptos a participar.

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

4.1 O prazo l)ara o registro no cadastro de reserva será de no mínimo de 24 horas

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

6. O sistema deverá en'fiar um e-mail a todos os licitantes aptos. exacto para o licitante
\ encedoi do(s) item(ens), pata que eles possam aderir ao cadasüo de reserva pelo preço do primeiro
colocado. desconsiderando a margem de preferência.

7. O rcgistro do licitantc no cadastro de reses\'a. pala o fomecimento de ul-n item. ao mesmo preço
do \,cncedor do certame. será realizado em funcionalidade própria do sistema eletrõnico
COMPRASNET

7.1. Nesta funcionalidade. o licitante deveis selecionar a licitação e o(s) item(ns) que deseja
participar no cadastro de lesar\'a e confirmar sua participação

8. O cadastro de reser\a será divulgado no Portal de Compras do Go\:emo Federal

9. Se hou\er 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 sei
respeitada nas contratações.



1 1. A habilitação dos fornecedores quc comporào o cadastro de reserva será efetuada na hipótese
prevista no parágrafo (mica do art. 13 do Decreto n' 7.892'13 e/ou quando houver necessidade de
contratação dc fornecedor remanescente. nas hipóteses previstas nos ans. 20 e 21 do iefeildo
Decreto

12. Considerando a publicidade legal da ferramenta utilizada pelo Governo Federal e a opção
tlnnada pelo licltante interessado ena pactuar este compromisso na condição de ''reserva'' deste
rcgistro de preços. não hax:erá necessidade de colltemplamlos neste documento a lístaaena das
mesmas. Ja quc o interesse e o compromisso cm tnantel as condições da empresa detentora do
nlclhor preço registrado. encontram-se dcx:idamente firmados diretamenre do sistcnla
COMPRASNET, disponível para consulta pública a todos os interessados. além disto. este cadastro
após gelado pelo sistema citado. será inserido aos autos do processo

As obrigações e condições descritas no Edital. no Tendo de Referência. no Termo de Contrato e na proposta
dc preços integram esta Ata de Registro de Preços. independentemente de tt-ansciição

.\ \alidadc cla presente Ata é de 12(doze) meses, a contar de 03 de setembro de 2018

E. flor estarem. assim, justos e acordados. firmam o presente instrumento en] 2 íduas) \ias de igual teor- e
forma. .lutltanlente com duas testemunhas. para que furta seus jurídicos e legais efeitos.

Flolianópolis. 03 de setenabro de 20.1.8
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