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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n' 05/2019

PROCESSO N' 23080. 084404/2018-38

PREGÃO ELETRÕNICO N' 5 73/UFSC/20]8 - SRP

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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

8 de agosto de i000, do Decreto n' 5.450, de 31 de maio de 2005, 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 n' 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, e da Instrução Normativa SEGES/MPDG n' 5, de 26 de maio de 2017 e suas
posteriores alterações, e da Instrução Nonnativa SEGES/MPDG n' 7, de 20 de setembro de 2018,

RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para possível contratação de empresa para prestação de
serviços para atender aos eventos institucionais, sob demanda, a serem realizados pelo.Campus

denominada FORNECEDORA, representada neste ato por Ediclea Rosana Manzi, portadora do CPF n'
876.734.289-20, conforme itens discrlmmados na tabela aoaixo

Descrição

Serviços de coordenador de eventos

Serviços de recepcionista para eventos

Serviços de segurança civil para eventos
diurno

Serviços de segurança civil para eventos
soturno

75hora
50hora
184

64hora

50,00
80,00

25,00

30,00

3.750,00
4.000,00

4.600,00

1.920,00

002
003

2955
8729

24147

24147
64hora



r
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006 25631 Serviços de auxiliar de serviços gerais para
eventos hora 144 23,00 3.312.00

007 13757
Serviço de sonorização completo, com

operador de som, para ambientes com até 600
pessoas

hora 88 110.00 9.680,00

008 12610
Serviços de iluminação completo, com

operador de iluminação, para ambientes cona
até 600 pessoas.

hora 58 135,00 7.830,00

009 4375 Serviços de transmissão simultânea de eventos
ortelões. telas 36 280,00 l0.080,00

010 24376
Serviços de locação, com montagem e

desmontagem, de palco em estrutura em
alumínio modular, piso em inadeirite naval,
forrado na base e laterais com carpete preto

ÍHz 2]0 35,00 7.350,00

011 24376

Serviços de locação, com montagem e
desmontagem, de praticável, em estrutura

metálica, com degraus, coberto com
compensado naval, forração com carpete preto
e corrimãos. Capacidade de três formandos por

tnódulo

módulo 90 60,00 5.400,00

012 20460 Serviços de locação de cadeiras de forro, na
cor branca. com assento estofado.

unidade 1400 4,80 6.720,00

013 25240 Serviços de locação de capas para cadeiras de
ferro, com inscrição: reservado.

unidade 400 4,60 1.840.00

0]4 20460

Serviços de locação de mesa diretora, com
toalha branca e sobre toalha. com 1 1 cadeiras

Disponibilização de água mineral aos
membros da mesa, servida em copo dc vidro,

com reposição quando necessário

unidade 06 250,00 1.500,00

015 13099
Serviços de locação, com instalação e

desinstalação, de painel de fundo (ciclo rama),
em tecido antichamas, na çor preta

m' 210 17,80 3.738,00

016 L8961 Serviços de confecção de painel de
comunicação visual, em lona   38 93,00 3.534,00

017 13099 Serviços de locação de panóplia, com quatro
mastros para bandeiras

unidade 06 110,00 660,00

018 6041

Serviços de locação de tapete, cor: preto, azul
ou vermelho (passadeira), com medidas

aproximadas de 2m de largura com 30m de
comprimento.

unidade 06 283,80 1.702.80

0]9 17019 Serviços de decoração çom arranjo floral para
mesa diretora/autoridades

unidade 30 140,00 4.200,00

020 17019 Serviços de decoração çom arranjo floral para
base de mesa diretora/autoridades

unidade 3 1 174,90 5.421.90

021 17019 Serviços de decoração com arranjo floral, para
base de p(tlpito

unidade 08 175,00 1.400,00

022 17019 Serviços de decoração cojn arranjo floral ein
coluna, para laterais de tapete passarela

unidade 08 207,00 1.656.00

023 17019 Serviços de decoração com arranja floral
equeno para decoração de mesas de apoio.

unidade 16 82,70 1.323.20

024 17019 Serviços de decoração com vaso ornamental
grande, para decoração de área de circulação

unidade 14 180,00 2.520,00

025 [7876
Serviços de locação de vestes para formandos,

composta por: boca, com faixa para cintura,
com capelo, na cor preta.

unidade 200 60.00 12.000,00

026 17876 Serviços de locação de vestes tapares para
professores, paraninfo, patrono e

unidade 30 57,70 1.731,00



CADASTRO DE FORNECEDORES RESERVA

1- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECEDORESRESERVA

QUANTO A COMPOSIÇÃO DO CADASTRO DE

Conforme consta no edital (Item 14.26 e subsequentes até 14.36), tal procedimento seguirá fielmente os
preceitos do Decreto n.' 7.892/201 3 e será realizado da seguinte maneira:

1. Em consonância ao disposto no art. 1 1 do Decreto n' 7.892/1 3, 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 formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de
atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos ans. 20 e 21 do Decreto n'
7.892/]32

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

3. O cadastro de reserva envolverá somente itens com propostas adjudicadas e para os quais haja licitantes
aptosa 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), para que eles possam aderir ao cadastro de reserva pelo preço do primeiro colocado,
desconsiderando a margem dc preferência.

7. O registro do licitante no cadastro de reserva, pata o fornecimento de um item, ao mesmo preço do
vencedor do certame, será realizado em funcionalidade própria do sistema eletrânico COMPRASNET.
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    homenageado, composta por: baça, na cor
preta e com pelerine confeccionada em cetim,
na çor da respectiva área de conhecimento        

027 13099 Serviços de locação de Púlpito unidade 06 250,00 1.500,00
TOTAL  

Itens Classiticacão Fornecedor rNP.l
    CARNEIRO E ARAGAO PRODucoES E EVENTos i,tnÀ o5 n39 05s/ovni.9QUl-z/

2 LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 16 s96 n34/rlnni.7(i



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

7.2. Caso o licitante possua qualquer dúvida quanto à operacionalidade do sistema eletrõnico
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 classiHlcados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase
competitiva.

1 0. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata do cadastro de reserva deverá ser respeitada nas
contratações.

1 1. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada na hipótese prevista no
parágrafo único do art. 13 do Decreto n' 7.892/13 e/ou quando houver necessidade de contratação de
fomecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos ans. 20 e 2 1 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.

As obrigações e condições descritas no Edital, no Tendo de Referência, no Temia 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 de 07 de março de 2019.

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente
forma, juntamente com duas testemunhas, para que surta seus j

Florianópolis, 07 de março de 2019

tK«'.
Ulisses Irai Zilio

CPF: 004.595.099-77 CPF: 876.734.289-20

TESTEMUNHAS

#
Nomes\la]/os Felipe Ra
CPF: 95 .68049

Nome
CPF Guilherme fortkalüp dl Síllúa

047.938.33%1 8

4


