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l

Item cód
SIASG Descrição uüid.

Medida Qtd.
Valor
Unitário

Valor
Total

l 16527
Serviços de desentupimento com hidrojateamento
de alta pressão de redes coletoras de esSbto e redes
de drenagem pluvial com destinação adequada dos
resíduos removidos.

Hora 350 R$ 207,39 R$
72.586,50

2 [6527
Serviço de retirada de detritos por sucção de alto
vácuo de redes coletoras de esgoto, redes de
drenagem, caixas de gordura e fossas sépticas com
destinação adequada dos resíduos removidos.        



Total
RS 213.962,50

DE FORNECEDOItl!;S RESERVA QUANTO A COMPOSIÇÃO DO CADASTRO

Conforme consta no edital (Item 14.26 e subsequentes até 14.36), tal procedimento
fielmente os preceitos do Decreto n.' 7.892/20 1 3 e será realizado da seguinte maneim:

seguirá

1. Em consonância ao disposto no art. 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 licitantevencedor 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

impossiei21 ade de reendl, 7.892/13.o primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos

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 eletrõnico COMPRASNET.

3. O cadastro de reserva envolverá somente itens com propostas adjudicadas e para os quais hda
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 informará o prazo para o llcitante 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
reserva. o prazo para a finalização do cadastro de

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 preferências

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 etetrbnico
COMPRASNET. ' '

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

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

2



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. ' ''" '' 'r-''- 'l'

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

11. A habilitação dos ,fomecedores 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 fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos ans. 20 e 21 do referido

ecreto

firmada pelo licitante interessado em pactuar este compromisso na condição de "reserva" deste
registro de preços,. não haverá necessidade de contemplamlos neste documento a listagem das
mesmas, Ja que o mteresse 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 Et 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 Termo de Referência, no Termo de Contrato e na proposta
de preços integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. ' ''' ' ''- r'-'
A va]idade da presente Ata é de ]2 (doze) meses, a contar de 03 de setembro de 2018.

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 surto seusjurídicos e legais efeitos. ' '' '
Florianópolis, 03 de setembro de 201 8.

Lú,«. â,., zl,:,
Ulisses Irai Zilio

CPF n' 004.595.099-77
:rito Vozes

CPF n' 01 8.1 34.869-13
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