MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS n° 483/2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Processo no 23005.007498/2018-24
Pregao Eletronico no 87/2018
A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, corn sede,na
Rua Jodo Rosa G6es, 1761, Vila Progresso, na cidade de Dourados/MS, inscrito(a) no CNPJ/MF soh .°
n° 07.775.847/0001-97, neste ato representada pelo Coordenador de Compras, Paulo Roberto
Batista, nomeado pela Portaria n° 421 de 13 de maio de 2016, publicada no Diario Oficial da UniAo
em 16 de maio de 2016, inscrito(a) no CPF sob o n° 924.932.971-72, portador(a) da Carteira de
Identidade n° 1101731 — SSP/MS, considerando o julgamento da licitacAo na modalidade de Pregrio
EletrOnico n° 87/2018, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condicoes previstas no edital, sujeitando-se as partes As normas constantes na Lei: n°
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade coin as disposicoes a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tern por objeto o registro de precos para a eventual Aquisicao de Materials
1.1.
Para Manutencao de Piscina, especificado(s) no Termo de Referenda, Anexo II do edital de Pregdo
n° 87/2018, que e parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcricdo.
DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. Os liens, os precos registrados, as especificacoes do objeto, a quantidade e as demais
condicOes ofertadas na(s) proposta(s) pelo Fornecedor MEDLAB PRODUTOS PARA
LABORATORJO LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 03.201.601/0001-50 sac) as que seguem,
conforme quadro a seguir:
L•
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HEXANO NORMAL P.A — C6H14 — CAS: 110-54-3
Concentracao 99%. Frasco de 1000m1. Cola 25% para
participaglo exclusiva ME/EPP, referente ao item 04

IN' 1:13r
i, t,1 ' i„15"'
,o, "
air rc'1. 4.1' 0 41 .1 dio
I tJfld
VI! li,Un0,fi
1: 1!Ii' Ti i'l; 41 41111 1!11
AI'Al
0 r
Synth

Lito

150

R$ 153,93

VALIDADE DA ATA
Este registro de precos tern vigencia de 12 meses a contar da data de sua assinatura, tendo
3.1.
inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo.
4.

REVISA0 E CANCELAMENTO

As condicoes e criterios referentes ao cancelamento e revisdo da Ata de Registro de Preco
4.1.
constam no Edital do Pregdo, aplicando-se no que couber as disposicoes previstas no Decreto
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE CO1VIPRAS
7.892/2013.
5.

CONDICOES GERAIS

Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formacao do Cadastro de Reserva constante
5.1.
do sistema Comprasnet — acessivel publicamente em www.comprasgovernamentais.gov.br
contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar os bens ou servicos acima pelos preps ora
registrados, nos termos do inc. lie § 1° do art. 11 do Decreto n° 7.892/2013.
As condicoes gerais do fomecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
5.2.
objeto, as obrigacoes da Administracao e do fornecedor registrado, penalidades e demais condiciies° do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referenda, ANEXO AO EDITAL.
A ata da sessao publica e ata de cadastro de reserva, contendo a relacao dos licitantes que
5.3.
aceitarem cotar os bens ou servicos corn preps iguais ao do licitante vencedor do certame,
formalizada atraves do cadastro de reserva, sera considerada anexa, a esta Ata de Registro de Precos,
nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014;
A presente Ata, apos lida e achada conforme, d assinada pelos representantes legais da
5.4.
Universidade Federal da Grande Dourados, e do fornecedor indicado acima, e encaminhada em copia
aos demais orgaos participantes (quando houver).
Dourados/MS, 19 de Dezembro de 2018.
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MINISTERM DA EDUCA00
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DECOMPRAS

ATADE REGISTRO DE PRECOS n°484/2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Processo n° 23005.007498/2018-24
Pregao Eletrtinico n° 87/2018

A FUNDAGA0 UNIVERSIDADE FEDERAL EltA GRANDE DOURADOS, coin Sede: nit •
Rua Joao Rosa Goes, 1761, Vila Progresso, na cidade de DouradoSIMS, inscrito(a) no CNIWMFSob o
n° 07.775.847/0001-97, neste ato representada pelt) Coordenador de Compras, Paulo Roberto
Batista, nomeado pela Portaria n° 421 de 13 de mai° de 2016, publicada no Diario Oficial da,U.niao •
em 16 de maio de 2016, inscrito(a) no CPF sob o n° 924.932.971-72, portador(a) da Cartetra de
Identidade n° 110.1731 — SS?/MS, considerando o julgamentra.da liciiacao na modalidade de Pregao.
Eletronico n" 87/2018, RESOLVE registrar os preps da(S) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo corn a elassificacfio par ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotadit(s).
atendendo as condicoes previstas no cdital, sujeitando-se s partes as normas constantes na Lci n" •
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraeoes, no Decreto n.° 7892, de 23 de janeiro de 2013,• e. ern
conformidade con) as disposipes a seguir:
1,

DO OBJETO

•

A presente Ma tern por objeto o registry de precos - para a eventual Aquisicilu de Materials

1.1.
Para Manutencao de Piscina, especificado(s) no Temio de Referencia, Anexo II do edital de Pregao

a° 87/2018, que é parte integrante desta Ata, assirn como a proposta veneedora, independentemente.de•
transcrie5o.
DOS PRECOS. ESPECLFICACOES E QUANTITATIVOS

2.

2.1. Os itens, os preps registrados, as especificacties do objeto, a quarnidade e as denials
condiedes ofertadas na(s) proposta(s) pelo Forneectior APONTUAL COMERCIO
inscrito no CNPJ sob n° 08307.817/0001-19 ski as que seguem, con fonne quadro a segulr.
Item
1
3

apeeificaclio
ALGIC1DA DE CHOQUE, GALAO 5 LITROS.
CLAR1F1CANTE PARA PISCINA, GALAO 5
LITROS.

Ord. i Qtd.
1

Modeto
Limper
Nelly

TniliLa8e I 200

E

Embalase
ill 5L

.

1110

Valor 'Unit
.
RS 65;94
R544,34•

VALI DADE DA ATA
Este registro de preps tern vigencia de 12 meses . a contar da data de sua assinatura, tendo .
3.1.
inicio e vencimento em dia de expediente, tievendo-se excluir o prinieiro e incluir o

REVISA0 E CA.NCELAMENTO
4.1.

- o da Ata de Registry de Prep .
As condiebes e criterios referentes ao eancelameato c revis a
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MIN1STERIO DA EDUCACA 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADoS
COORDENADORIA DE GOAII;RAS
constam no Edital do Pregdo, aplicando-se no que cotther as disposicoes previstas no Dectete .
7.892/2013.
S.

CONDIGOES GERAIS

Constitui Anexo ao presente instrumento a Ala de Formacao do Cadastro de Reserva conStarite
5.1.
do sistema Comprasnel — acessivel publicamente eni. www.comprasgovertramentais.gov:b.r
contend° o registro das licitantes que aceitaram cotar os -bens on servicos aciina pclos prccoS .ora
registrados, nos termos do inc. II e § 1° do art. II do Decteto e 7.892/29.13
5.2.

As condicoes gerais do forneeimento, tais conio os prazos par entrega e recebitnento.do

objeto, as obrigacoes da Administracao e do fornecedor registrado. penalidades e demais condicoes do .
ajuste, encontram-se definidos no 'rermo de Referencia, ANEXO AO EDITAL.
A ata da sessiio pftblica e ata de cadastro de reserva, contend° a relaefio dos licitantes'que
5.3.
ace.itarem cotar os bens on servicos corn precos iguais no do licitame vencedor do certame,
formalizada atraves do cadastro de reserva., sera considerada anexa, a esta Ata de Registro de Precos,
nos termos do art. I I, §40 do Decreto n. 7.892, de 2014-,
A presente Ata, apes lida e achada confonne, é assinada pelos representantes legitiS da •.
5.4.
Universidade Federal da Grande Dourados, e do fontecedor inclicado acinia, e cucarnitthada em cepiaaos demais orgaos participantes (quando !louver).
Dourados/MS, 19 de Dezembro de 2018.
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MINISTERIO DA EDUCACAO

',Z Fs1)

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS no 485/2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Processo no 23005.007498/2018-24
PregAo Eletronico no 87/2018

A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, corn sede na
Rua Joao Rosa Goes, 1761, Vila Progresso, na cidade de Dourados/MS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
n° 07.775.847/0001-97, neste ato representada pelo Coordenador de Compras, Paulo Roberto
Batista, nomeado pela Portaria n° 421 de 13 de maio de 2016, publicada no Diario Oficial da Unido
em 16 de maio de 2016, inscrito(a) no CPF sob o n° 924.932.971-72, portador(a) da Carteira de
Identidade n° 1101731 — SSP/MS, considerando o julgamento da licitacao na modalidade de Pregao
Eletronico n° 87/2018, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo corn a classificacAo por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condicoes previstas no edital, sujeitando-se as partes As normas constantes na Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes, no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade corn as disposicoes a seguir:
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tern por objeto o registro de precos para a eventual Aquisicao de Materiais
Para Manutencao de Piscina, especificado(s) no Termo de Referencia, Anexo II do edital de Pregao
n° 87/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcricao.
DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. Os itens, os precos registrados, as especificacoes do objeto, a quantidade e as demais
condicoes ofertadas na(s) proposta(s) pelo Fornecedor OBAH PRODUTOS E SERVICOS
PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI, inscrito no CNPJ sob n° 09.134.068/0001-38
sao as que seguem, conforme quadro a seguir:
Item'

'Especificacio

•

Modelo

Und.

Qtd.

Valor Unit

Litro

450

R$109,58

HEXANO NORMAL P.A — C6H14 — CAS: 110-54-3 —
4

Concentracao 99%. Frasco de 1000m1.

Acs

VALIDADE DA ATA

3.1.
Este registro de precos tern vigencia de 12 meses a contar da data de sua assinatura, tendo
inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ulti
REVISA0 E CANCELAMENTO
4.1.

As condicoes e criterios referentes ao cancelamento e revisdo da Ata de

e Prep
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MINISTERIO DA EDUCAcA0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
constam no Edital do Pregao, aplicando-se no que couber as disposicoes previstas no Decreto
7.892/2013.
5.

CONDIcoES GERAIS

5.1.
Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Forma* do Cadastro de Reserva constante
do sistema Comprasnet — acessivel publicamente em www.comprasgovemamentais.gov.br
contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar os bens ou servicos acima pelos precos ora
registrados, nos termos do inc. II e § 10 do art. 11 do Decreto n° 7.892/2013.
5.2.
As condicoes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigaciies da Administracao e do fornecedor registrado, penalidades e demais condicoes do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referencia, ANEXO AO EDITAL.
5.3.
A ata da sessao publica e ata de cadastro de reserva, contendo a relacao dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servicos corn precos iguais ao do licitante vencedor do certame,
formalizada atraves do cadastro de reserva, sera considerada anexa, a esta Ata de Registro de Precos,
nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014;
5.4.
A presente Ata, apos lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
Universidade Federal da Grande Dourados, e do fornecedor indicado acima, e encaminhada em copia
aos demais orgaos participantes (quando houver).
Dourados/MS, 19 de Dezembro de 2018.
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MINISTERIO DA EDUCAcA0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS n° 487/2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Processo n° 23005.007498/2018-24
Pregao Eletronico n° 86/2018
A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, corn sede na
Rua Joao Rosa G6es, 1761, Vila Progresso, na cidade de Dourados/MS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
no 07.775.847/0001-97, neste ato representada pelo Coordenador de Compras, Paulo Roberto
Batista, nomeado pela Portaria n° 421 de 13 de maio de 2016, publicada no Diario Oficial da Unifto
em 16 de maio de 2016, inscrito(a) no CPF sob o n° 924.932.971-72, portador(a) da Carteira de
ldentidade n° 1101731 — SSP/MS, considerando o julgamento da licitacdo na modalidade de Pregao

Eletronico n° 86/2018, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo corn a classificacfto por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condic.5es previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes, no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade corn as disposicoes a seguir:

DO OBJETO

I.

A presente Ata tern por objeto o registro de precos para a eventual Aquisicao de Materials
1.1 .
Para Manutencao de Piscina, especificado(s) no Termo de Referenda, Anexo II do edital de Pregao
no 86/2018, que drparte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcricao.

DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.

2.1. Os itens, os preps registrados, as especificacaes do objeto, a quantidade e as demais
condicOes ofertadas na(s) proposta(s) pelo Fomecedor SANIGFtAN LTDA inscrito no CNPJ
sob n° 15.153.524/0001-90 sao as que seguem, conforme quadro a seguir:

Item
2

Especificaelio
ALGICI DA DE MANUTENCAO, GALAO 5 LITROS.

Modelo
Domclor

'

Md.'

Embalage
m 5L

Qtd.

Valor Unit

250

R$ 76,75

VALIDADE DA ATA
3.1.

Este registro de precos tern vigencia de 12 meses a contar da data de sua assinatura, tendo

inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o

4.

REVISAO E CANCELAMENTO

As condicoes e criterios referentes ao cancelamento e revisao da Ata de Registro de Preco
4.1.
constam no Edital do Pregao, aplicando-se no que couber as disposicaes previstas no Decreto
7.892/2013.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

COORDENADORIA DE COMPRAS
5.

CONDIGOES GERAIS

Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formacao do Cadastro de Reserva constante
5. I .
do sistema Comprasnet — acessivel publicamente em www.comprasgovernamentais.gov.br
contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar os bens ou servicos acima pelos precos ora
registrados, nos termos do inc. II e § 10 do art. 11 do Decreto n° 7.892/2013.
5.2.

As condicOes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do

objeto, as obrigacaes da Administrack e do fomecedor registrado, penalidades e demais condiceies do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referencia, ANEXO AO EDITAL.
5.3.

A ata da sessfto publica e ata de cadastro de reserva, contendo a relacao dos licitantes que

aceitarem cotar os bens ou servicos corn precos iguais ao do licitante vencedor do certame,
formalizada atraves do cadastro de reserva, sera considerada anexa, a esta Ata de Registro de Precos,
nos termos do art. I I, §40 do Decreto n. 7.892, de 2014;
5.4.

A presente Ata, apOs lida e achada conforme, 6 assinada pelos representantes legais da

Universidade Federal da Grande Dourados, e do fornecedor indicado acima, e encaminhada em copia
aos demais eirgAos participantes (quando houver).
Dourados/MS, 19 de Dezembro de 2018.
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1VIINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS n° 486/2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Processo n° 23005.007498/2018-24 '
Pregio Eletronico n° 87/2018
A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, corn sede na
Rua Joao Rosa G6es, 1761, Vila Progresso, na cidade de Dourados/MS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
n° 07.775.847/0001-97, neste ato representada pelo ,Coordenador de Compras, Paulo Roberto
Batista, nomeado pela Portaria n° 421 de 13 de maio de 2016, publicada no Diario Oficial da Uniao
em 16 de maio de 2016, inscrito(a) no -CPF .sob o n° 924.932.971-72, portador(a) da Carteira de
Identidade n° 1101731 — SSP/MS, considerando o julgamento da licitacdo na modalidade de Pregio
Eletronico n° 87/2018, RESOLVE registrar Os'preco§ da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo corn a classificacao por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condicoes previstas no edital, sujeitando-se as partes as pormas constantes na Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracOes, no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade corn as disposic5es a seguir:
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tern por objeto o registo de preps para a eventual Aquisicao de Materials
Para Manutencao de Piscina, especificado(s) no Termo de Referencia, Anexo H do edital de Pregsao
n° 87/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta.vencedora, independentemente de
transcrtcao.
. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. OS itens; os preOs registrados, as especifioacoes do objeto, a quantidade e ..as 'deniais
condicoes ofeitada.s na(s) proposta(s) pelo Fomecedor LICITA LEX LTDA, in'scrito no
CNPJ sob n° 30.115.210/0001-96 sao as que seguem, conforme quadro a seguir:

,
rItem '

6

—Mara&

,.. •
-:-; ..
u .
PPeOffica06' .
'
Modelo...,
'
,
_
_ _,.
HIPOCLORITO DE CALCIO
— (CLORO),
concentracao: 65% de cloro ativo; aspect° fisico: p6
branco granulado; odor: cloro; apresentacao: Domclor Quil ogram
a
tambor/balde de 40 kg.

-.

4000

.Valor
.:•••,:-,,, v,Unit
,,,,, v:
... , -• . ., 2 ,-.:-..,,i .
R$16,50

VALIDADE DA ATA
3.1.
Este registro de preps tern vigencia de 12 meses a contar da data de sua assinatura, tendo
inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
4.

REVISAO E CANCELAMENTO

4.1.

As condicoes e criterios referentes ao cancelamento e revisao da Ata de Registro de Prep
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS

constam no Edital do Pregio, aplicando-se no que couber as disposicees previstas no Decreto
7.892/2013.
5.

CONDICOES GERMS

5.1.
Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formacao do Cadastro de Reserva constante
do sistema Comprasnet — acessivel publicamente em www.comprasgovemamentais.gov.br
contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar os bens ou servicos acima pelos precos ora
registrados, nos termos do inc. He § 1° do art. 11 do Decreto n° 7.892/2013.
5.2.
As condicees gerais do fomecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigacties da Administracao e do fomecedor registado, penalidades e demais condicoes do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referencia,,ANEXO AO EDITAL.
5.3.
A ata da sessio publica e ata de cadastro de reserva, contendo a relacao dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servicos corn precos
ao do licitante vencedor do certame,
formalizada atraves do cadastro de reserva, sera considerada anexa, esta Ata de Registro de Precos,
nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014;
5.4.
A presente Ata, apes lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
Universidade Federal da Grande Dourados, e do fomecedor indicado acima, e encatninhada em copia
gos demais orgaos participantes (quando houver).
Dourados/MS, 19.de Dezembro de 2018.
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