
SERVIÇOPüBLICOFEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC

Av. Desembargador Vitor Limo, n' 222, 8' andar, Prédio da Reitoria 2
Bairro Trindade -- Florianópolis/SC -- CEP 88.040-400

CNPJ/MF n' 83.899.526/0001-82

Website: dpc.proad.ufsc.br - E-mail: dpc.proad(@contato.ufsc.br

Ó

@
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n' 31/2018

/UOCEISS0 N' 23080.03 6259/2018-89

PREGÃO ELETRÕNICO N' 308/UFSC/2018- SRP

Aos 06 dias do mês de novembro do ano de 2018, 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-i7. doravante
denominada UFSC, nos tempos 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 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 21 de junho de
1993 e suas posteriores alterações, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para possível contratação de
serviços técnicos especializados para a prestação de serviços de manutenção e instalação de
equipamentos do sistema de prevenção e combate a incêndios da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. de acordo
com o Processo de Licitação em epígrafe, com sujeição às disposições estabelecidas no Edital do Pregão
n' 308/UFSC/2018 -- SRP e nas çomplementações a ele integradas, tendo sido os referidos preços ofertados
pela empresa STOP FIRE -- PROJETOS E SOLUÇOES CONTRA TNCÊNCIO EIRELI EPP, inscrita
no CNPJ sob o n' 24.504.598/0001-14, estabelecida à Rua Mana André de Freitas (Jardim das Bromélias), n'
215,CEP 88.350-752, Município de Bosque, Estado de Santa Catarina, doravante denominada
FORNECEDORA, representada neste ato por Jaime Flavio da Silva Cesari, portador do CPF n' 043.524.229-
67, conforme itens discriminados na tabela abaixo :

Grupo 02 -Campus Blumenau

Unid.
QtdMedida

51 366-2

52 366-2

Serviço de lo nível 2 em Extintor de Dióxido de Carbono {C02), 4kg

Serviço de manutenção nível 2 em Extintor de Dióxido de Carbono (C02), 6kg

Serviço de manutenção nível 2 em Extintor de PÓ Químico Seco IPQS), Tipo
BC,4kg

nível 2 em Extintor de PÓ Químico Seco (PQS), TipoServiço de
ABC,4kg

Serviço de manutenção nível 2 em Extintor de PÓ Químico Seco (PQS), 6kg

Serviço de manutenção nível 2 em Extintor à base de Água

l

Unidade 90

Unidade l 22

53 l 366-2 Unidade l 125

54 366-2 Unidade l 30 24,99

24,99

19,99

749,70

249,90

699.6S

55 366-2

366-2

Unidade l IO

Unidade l 35
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    IAGP), lO litros

57 366 2 Serviço de manutenção nível 3 em Extintor de Dióxido de Carbono (C02), 4kg Unidade 90 36.99 3.329.10

58 366-2 Serviço de manutenção nível 3 em Extintor de Dióxido de Carbono (C02), 6kg Unidade 22 54.00 1.188.00

59 366 2 Serviço de manutenção nível 3 em Extintor de PÓ Químico Seco (PQS), Tipo
BC,4kg Unidade 125 29,99 3.748.75

60 366-2 Serviço de manutenção nível 3 em Extintor de PÓ Químico Seco lpasl, Tipo
ABC,4kg Unidade 30 34,99 1.049,70

61 366 2 Serviço de manutenção nível 3 em Extintor de PÓ Químico Seco (PQS), 6kg Unidade 10 34.99 349.90

62 366 2 Serviço de manutenção nível 3 em Extintor à base de Água Pressurizada
IACP), lO litros Unidade 35 29,99 1.049.65

63 366-2

Serviço de ínspeção e manutenção (ensaia hidrostático, reparos, límpezal em
mangueira de incêndio, com diâmetro nominal de 40mm (1 %") e 65mm 12
%2"), comprimento entre 15 a 25 metros e respectiva limpeza da parte interna
do abrigo de mangueiras, conforme a ABNT NBR 11861 e ABNT NBR 12779 em
vigor

Unidade 87 17,99 1.565,13

64 366 2

Serviço de instalação de suporte de parede para extintores de incêndio. com
fornecimento do suporte, fabricada em chapa de aço carbono zíncada, dupla
face universal para modelos PQS/AP/COZ, com alta resistência a extintores
portáteis de variados pesos, em conformidade com a ABNT NBR 12693;2013.
ABNT NBR 15808, IN 006/DAT/CBMSC - Sistemas Preventivos por Extintores.

Unidade 90 1,49 134,10

65 366-2

Serviço de instalação de sinalização no sistema de proteção por extintores,
com fornecimento de placa formato plano ou prisma, símbolo seta com a
nscríção "EXTINTOR" na vertical, fundo da cor vermelha e borda da cor
amarela, material PVC rígido, com no mínimo 2mm de espessura, Dimensões
15cm x 40cm, conforme IN 006/DAT/CBMSC Sistemas Preventivos por
Extintores

Unidade 80 9,99 799,20

66 366-2

Serviço de instalação de sinalização no sistema de proteção por extintores,
com fornecimento de placa com a inscrição em negrito "PROIBIDO DEPOSITAR
MATERIAL", círculo fundo da cor vermelha e borda da cor amarela. material
PVC rígido com no mínimo 2mm de espessura, dimensões de 20cm x 20cm
conforme IN 006/DAT/CBMSC -- Sistemas Preventivos por Extintores.

Unidade 95 7,99 759,05

Õ7 366 2

Serviço de instalação de sinalização no sistema de prateção por extíntares em
colunas, em todas as faces da coluna, com fornecimento de placa com faixa
de 30 cm em vermelho e bordas de 5cm em amarelo, e a letra "E" em negrito
na car preta, material PVC rígido com no mínimo 2mm de espessura,
dimensões de 40cm X 30cm, conforme IN 006/DAT/CBMSC -- Sistemas
Preventivos por Extintores

Unidade 10 14,99 149,90



.PW4~=ÜÍ=iÜB:111111: x;p'u" :lg; '=' l
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71 366-2
Unidade 3 133,99 401,97

72 366-2
Unidade 3 154,99 464,97

73 366-2
Unidade 3 167,99 503,97

74 366-2
Unidade 3 34,99 104,97

75 366-2
Unidade 70 39,99 2.799,30

76 366-2
Unidade 70 39,99 2.799,30

77 366-2
Unidade 5 27,90 139,50

78 366-2 Serviço de instalação de esguicho tipo agulheta na sistema hidráu ica Unidade 30 35,99 1.079,70 f3
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    vazão mínima no esguicho 70 L/min; atender os requisitos da ABNT NBR
13714 e IN 007/DAT/CBMSC -- Sistema Hidráulico Preventivo.

Serviço de instalação de esguicho bpa regulável no sistema hidráulico
preventivo, com fornecimento de esguicho regulável que possibilita alteraçãoda forma do lato (compacto, meia neblina e nphnna tnr.n . ..Mhx.ai l ixllWÍl$NW'$ilil'SiilZi:i
fundido e proteção do bocal e vedações em borracha; comprimento da
emnunhadura dn hnrnl nn ..í.imn n. Qn M.. .---- .' ' . .. .

l$WXIHl11$H$$?1i 11iiilll ili: ilB IU :BW4WI lmÉIl ; : ::l'l:T:='i:.:: =;::=.:'=:="e:.:l;?.fl.«i: «.$$$.;;
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Blumenau

   

  
Unidade 30

   
72.232,44 "]

  Grupo 04 - Campus Joínville }l"Ü'ülÍ$ !ÇlfklL:ki::fü';i:ç©..iib&.&J v.

Item cód
SIASG "",:;;. Íllglil11W$Wl© .=Ú=''r:iÜ:'T'l='

113 366 2 Serviço de manutenção nível 2 em Extintor de Dióxido de Carbono ÍC02). 4kp       W Estimado

114 366 2 Serviço de manutenção nível 2 em Extintor de PÓ Químico Seco (PQS), Tipo ABC.4kg Unidade 55 24,99  
lls 366 2 Serviço de manutenção nível 3 em Extintor de Dióxido de Carbono fC02). 4kg        
116 366 2 Serviço de manutenção nível 3 em Extintor de PÓ Químico Seco IPQS), Tipo ABC,

Unidade 55 39,99 2199,45

117 366 2

Serviço de inspeção e manutenção (ensaio hidrostático, reparos, limpeza) em
mangueira de incêndio, com diâmetro nominal de 40mm (1 %") e 65mm(2 %"l,
comprimento entre 15 a 25 metros e respectiva limpeza da parte interna do
abrigo de mangueiras, conforme a ABNT NBR 11861 e ABNT NBR 12779 em
vigor

Unidade 38 14,99 569,62

118 366 2

Serviço de instalação de suporte de parede para extintores de incêndio. com
fornecimento do suporte, fabricado em chapa de aço carbono zincada, dupla
face universal para modelos PQS/AP/C02, com alta resistência a extintores
portáteis de variados pesos, em conformidade com a ABNT NBR 12693:2013.
ABNT NBR 15808, IN 006/DAT/CBMSC -- Sistemas Preventivos oar Extintores.

Unidade 10 11,99 119,9

119 366 2

Serviço de instalação de sinalização no sistema de proteção por extintores. çom

fornecimento de placa formato plana ou prisma, símbolo seta com a inscriçãoF'-H»u -v- 'uv F'-a--v vu pll>llid, Hiiuolo seta com a inscriçaa
EXTINTOR" na vertical, fundo da cor vermelha e borda da cor amarela. material

PVC rígido, com no mínimo 2mm de espessura, Dimensões; 15cm x 40cm.
conforme IN 006/DAT/CBMSC Sistemas Preventivos por Extintores

Unidade 10 l0,99 109,9

120 366-2

Serviço de instalação de sinalização no sistema de proteção por extintores, com
fornecimento de placa com a inscrição em negrito ;'PROIBIDO DEPOSITAR
\MATERIAL", círculo fundo da cor vermelha e borda da cor amarela. material PVC
'agido com no mínimo 2mm de espessura, dimensões de 20cm x 20cm
:onfarme IN 006/DAT/CBMSC - Sistemas Preventivos por Extintores

Unidade 10 l0,99 109,9
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     çonfarme IN 006/DAT/CBMSC - Sistemas Preventivos por Extintores

 123 366 2

Serviço de instalação de viseira no sistema hidráulico preventivo, com
fornecimentnpníliçtpapt/içnir=r QMn+Ari.l..:J.. h---. - ' .fornecimento e ajuste de viseiras de material vidro transparente às partas das
abriaas: tamanha málrimn drç vid,n d. lnn .. .. 4nn - -
abrigos; tamanho máximo do vidro de 100 cm x 100 cm, com espessura de3.5cm; possuir inqrrirãn "INrrmnin" na H;mn..En in..c... - '.0,5cm; possuir inscrição "INCENDIO" na dimensão 19x6çm, cor de fundo
amarelo, letras na cor vermelha, dimensões mínimas das letras: traço de 5mm e
moldura de 3 x 4cm; conforme IN 007/DAT/CBMSC Sistema Hidráulica
Preventivo

Unidade 10 17,99 179,90

124 366-2

Serviço de instalação de sinalização no sistema hidráulico preventivo, comfornPrimPntndpaancisrnrnm inr riFqA"l lrrRlnlnl'- - N .
fornecimento de adesivo com a inscrição "INCENDIO" para colocação no visor da
porta do abrigo das mangueiras de incêndio; dimensão 19x6cm; cor de fundo
amarelo; letras na cor vermelha, dimensões mínimas das letras; traço de 5mm e
moldura de 3 x 4cm; conforme IN 007/DAT/CBMSC Sistema Hidráulico
Preventivo

Unidade 10 1,49 14,90

125 366-2

Serviço de instalação de mangueira de incêndio na sistema hidráulico
preventivo, com fornecimento de mangueira de diâmetro nomina] de 40 mm l]
%2"), comprimento de IS metros, tipo 2 (pressão de trabalho de 14kgf/cm:" /, uuliiplnil llLU ue n metros, tipo z (pressão de trabalho de 14kgf/cm:.
prova 28 kgf/cm:, ruptura 42 kgf/cm: e dobramento 24 kgf/cmz), empatadas à
união nas duas extremidades, fabricada cam reforço têxtil com fios sintéticos.
urdume entrelaçado com a trama, tubo interno fabricado de borracha sintética
vulcanizada diretamente ao tecida, fibra resistente à umidade e abrasão. com
dentificação Indelével na mangueira Inome e/ou marca do fabricante. número

da NBR 11861, tipo da mangueira, mês e ano de fabricação), conforme ABNT
NBR 11861, ABNT NBR 14349 e IN 007/DAT/CBMSC - Sistema Hidráulico
Preventivo

Unidade 10 154,99 1.549,90

126 366-2

Serviço de instalação de mangueira de incêndio no sistema hidráulico
preventivo, com fornecimento de mangueira com diâmetro nominal de 65 mm
12 %"l, comprimento de 15 metros, ; tipo 2 (pressão de trabalho de 14kgf/cm:,
prova 28 kgf/cm:, ruptura 42 kgf/cm' e dobramento 24 kgf7cm:); empatadas à
união nas duas extremidades; fabricada com reforço têxtil com fios sintéticos.
urdume entrelaçado com a trama; tubo interno fabricado de borracha sintética
fulcanizada diretamente ao tecido; fibra resistente à umidade e abrasão; com
dentificação indelével na mangueira (nome e/ou marca do fabricante. número
]a NBR 11861, tipo da mangueira, mês e ano de fabricação), conforme ABNT
NBR 11861, ABNT NBR 14349 e IN 007/DAT/CBMSC - Sistema Hidráulico
'reventivo

Unidade 10 279,90 2.799,00

127 366-2

Serviço de instalação de abrigos de extintores de incêndio do sistema de
)rotação por extintores, com o fornecimento do abrigo fabricado em alumínio
;om espessura mínima de 0,6 mm, sobrepor jexterno), a porta em vidro incolor
fachada envidraçadas com espessura máxima de 3mm, em moldura fixa com
dispositivo de abertura para manutenção e estampa na parte frontal (víd-ol,
;om o aviso: "EM CASO DE INCÊNDIO QUEBRE O VIDRO. CUIDADOS VIDRO
:STILHAÇANTE" em tinta epóxi na çar vermelha ou amarela; ter drenagem,
através de orifícios com pingadeiras na parte inferior do abrigo. Diâmetros
!6X55X20 cm, conforme IN 006/DAT/CBMSC - Sistemas Preventivos por
:xtintores

Unidade 5 95,99 479,95



130 366-2
Unidade 5 38,99 194,95

131 366-2

38,99 194,95

132 366-2

27,99 139,95

133 366-2
Unidade

Unidade l lo

10 19,90 199

134 366-2

19,90 199

135 366-2

39,99 199,95

136 366-2
5 123,99 619,95

137 366-2
25,99 129,95

6



Total Campus Joinvílle

Valor Total (R$)
13.328,60

85.561,04

J; : Sg 11:Rali"'"""';"""""""-«."«««
Confomie consta no edital (Item 14.26 e subsequentes até 14.36), tal procedimento
fielmente os preceitos do Decreto n.' 7.892/2013 e será realizado da seguinte maneira:

seguirá

iiünu:*n RIÜR11pÉ n
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licitantes aptos a pari ripar. volvera somente itens com propostas adjudicadas e para os quais haja

Hi;:l?ÍI E:;BHH H$U3EH:RFh ll
4.1. O prazo para o registro no cadastro de reserva será de no mínimo de 24 horas

reserva toridade competente poderá alterar, a seu critério, o prazo para a finalização do cadastro de

liH l=Sli=UilB. :::::::à. ::x;;::::::.:Ji=:=
7. O registro do licitante no cadastro de reserva, para o fornecimento de um item, ao mesmo preço
COMPRASNET. me, será realiza(to em funcionalidade própria do sistema eletrõnico

7.1. Nesta funcionalidade, o licitante deverá selecionar a licitação e o(s) item(ns) que deseja
participar no cadastro de reservam confirmarsuaparticipação. ' ' ~ "' -''''

8. O cadastro de reserva será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal
7
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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.

1 1 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 c/ou quando houver necessidade de
contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos ans. 20 e 21 do referido

ecretoC

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, Ja que o interesse e o compromisso em manter as condições da empresa detentora do
melhor preço registrado, encontram-se devidamente âtrmados 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 Temia 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 de 06 de novembro 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 surta seus jurídicos e legais efeitos.

Florianópolis, 06 de novembro de 201 8

ü«.. J,.« 'zA',
Ulisses Irai Zilio

CPF: 004.595.099-77
IBiãíÍFlavio da Salva Cesari

CPF: 043.524.229-67
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Nome: /H»e.C 1 0 e E(:/)l,\ l-- }c»0
n'ç'. 3W. 6/.t. ggq- 7L

Nome
CPF:

llherme fortkmp dl Silwh
047.938.339-18


