MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADOFtlA DE COMPRAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°203/2017

Processo n° 23005.001812/2017-84
Pregão Eletrônico n° 38/2017

1.

No dia 13 de setembro de 2017, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA

GRANDE DOURADOS - UFGD, com endereço na rua João Rosa Góes, 1761, em
Dourados/MS, inscrita no CNPJ sob o n° 07.775.847/0001-97, representado pelo
Coordenador de Compras, Paulo Roberto Batista, nos termos da Lei 8.666, de 1993, da Lei
10.520, de 2002, dos Decretos 5.450/2005 e 7.892/2013, bem como suas respectivas
alterações posteriores, em face da classificação da proposta no Pregão Eletrônico n°
38/2016 RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa fornecedora MG
PEREIRA EIRELI - ME, inscrita sob o CNPJ de n° 27.679.382/0001-88, conforme

quadro abaixo:
Item

Especificação

Un id.

Qtd.

Marca/
Fabricante

Valor Unitário
Registrado

Visual

R$1.480,00

Tenda
3x3m,
do
modelo
bico/chapéu
de
bruxa
confeccionada em tecido sintético
(lona), especial para cobertura,
coberto com PVC, na cor branca.

1

Pigmentado em ambas as faces,
antimofo, antifungo e antiraios UV
e IV, impermeável, modelada e
soldada por sistema de alta
frequência nas emendas. Estrutura Unidade
metálica
em
aço
carbono
galvanizado trabalhado nas chapas
13,14,16 e 18, parafusos e conexões
em aço, pintando com perfis em
alumínio e com sistema de calha de
escoamento.
Comprimento
3
metros. Altura central 5,00 metros.
Pés de sustentação em tubo com
altura de 2,5m pé direito. Solda no

15
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sistema MIG. Com kit de fixação: 4
cintas
catracas/cordas
de
polipropileno trançada 8mm e 04
pontaletes de ferro.
Tenda
5x5m,
do
modelo
bico/chapéu
de
bruxa
confeccionada em tecido sintético
(lona), especial para cobertura,
coberto com PVC, na cor branca.
Pigmentado em ambas as faces,
antimofo, antifungo e antiraios UV
e IV, impermeável, modelada e
soldada por sistema de alta
frequência nas emendas. Estrutura
metálica
em
aço
carbono
galvanizado trabalhado nas chapas Unidade
13,14,16 e 18, parafusos e conexões
em aço, pintando com perfis em
alumínio e com sistema de calha de
escoamento.
Comprimento
5
metros. Altura central 5,00 metros.
Pés de sustentação em tubo com
altura de 2,5m pé direito. Solda no
sistema MIG. Com kit de fixação: 4
de
cintas
catracas/cordas
polipropileno trançada 8mm e 04
pontaletes de ferro.

15

Visual

R$2.800,00

Este registro de preços tem vigência 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 último. As especificações técnicas constantes no processo
administrativo UFGD n° 23005.001812/2017-84, assim como as normas e regras
previstas no Edital, todas de conhecimento da empresa/fornecedor, integram esta ata de
registro de preços, independentemente de transcrição.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos
representantes legais da Universidade Federal da Grande Dourados, dos órgãos
participantes e dos fornecedores indicados acima.
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Dourados/MS, 13 de setembro de 2017.
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