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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Campus Palmas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
Nº 2
O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns, Campus Palmas, com
sede na AE 310 Sul, Avenida NS 10 Esquina com Avenida LO 05, s/n, Final da Rua 02, Plano
Diretor Sul, CEP nº 77.021-090, Palmas - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/000350, neste ato representado pelo Diretor-geral, Wendell Eduardo Moura Costa, nomeado
pela Portaria nº 352/2018/REI/IFTO de 05 de abril de 2018, publicado no Diário Oﬁcial da
União de 09 de abril de 2018, seção 2, inscrito no CPF sob o nº 024.105.714-09, portador da
Carteira de Iden dade nº 2011854 SSP/PB, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, nº 21/2019,
publicada no DOU de 24 de outubro de 2019, processo administra vo
nº 23236.032898/2018-54, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada
nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela alcançada e nas quan dades cotadas,
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a Contratação de serviços de manutenção predial com
fornecimento de insumos, obje vando atender demandas do Campus Palmas, do Ins tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns, especiﬁcados Itens 1 e 2 - Lote 1, e
nos Itens 6 e 8 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 21/2019, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Empresa: EVOLVERE ENGENHARIA - EIRELI - CNPJ: 24.687.961/000184 - Endereço: QUADRA 108 SUL, AVENIDA LO 03, LOTE 16, Nº 09, SALA 04 - CEP: 77.020098 - Telefone: (63) 3322-0904 - GUILHERME SILVA
BARBOSA - Email: contato@evolvere.eng.br
LOTE 1
Item
do
TR
1

Especiﬁcação
Re rada de carpete ou forração
existente em auditórios ou mini
auditórios juntamente com a
limpeza total do contrapiso,

Valor Valor Total
Unidade Quan dade Unitário
m²

1.000

R$
25,00

R$
25.000,00
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u lizando produtos próprios para a
realização do serviço e re rada de
perﬁs de acabamento existentes

2

Fornecimento e Instalação de
Carpete em Auditório e ou Mini
Auditórios com as seguintes
características: Carpete produzido
com 100% Stainproof Miracle Fibre,
tipo agulhado estruturado, com peso
total de 1400g/m2, espessura de 7,0
mm destinado para áreas de trafego
pesado, sendo a prova de manchas.
Propensão eletrostática permanente.
Nas cores Verde/Musgo e
Rubi/Vermelho. Instalação com cola
própria para colagem de carpetes e
reinstalação de perfis de acabamento
existentes. Modelo similar ou
superior ao BerberPoint 920.

m²

1.000

R$
R$
192,00 192.000,00

Garantia de 24 meses
Valor Total Lote 1

3.

R$ 217.000,00

6

Fornecimento e instalação de Brise
Linear LC100, na cor alumínio
fosco, inclinação de 45 °, liso, a ser
instalada em vãos de janelas

m²

120

R$
R$
254,60 30.552,00

8

Fornecimento e instalação de
espelhos de 3mm, sem moldura.
Informações Adicionais: Os espelhos
deverão ser fixados às alvenarias por
meio de buchas de nylon e parafusos
de fixação com acabamento cromado
ou através de colagem feita por
material PU de alta resistência

m²

80

R$
R$
259,00 20.720,00

UNIDADES PARTICIPANTES

3.1. Os serviços deverão ser executados no Campus Palmas, do Ins tuto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns, com sede na AE 310 Sul, Avenida NS 10 Esquina
com Avenida LO 05, s/n, Final da Rua 02, Plano Diretor Sul, CEP nº 77.021-090, Palmas - TO.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admi da a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a par r de sua
assinatura, não podendo ser prorrogada.
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5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerar-se-á para efeito
de início da vigência, a data em que o úl mo signatário do contrato assinar.
6.

REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por
mo vo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos
mo vos e comprovantes apresentados; e
6.5.2.

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1.

descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles pra cados no mercado; ou
6.7.4. sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administra vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1.

por razão de interesse público; ou

6.9.2.

a pedido do fornecedor.

7.

DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
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7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos par cipantes, caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante
a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
8.

CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12,
§1º do Decreto nº 7.892/13.
8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº
7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.
Palmas, 21 de novembro de 2019.
WENDELL EDUARDO MOURA COSTA
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
GUILHERME SILVA BARBOSA
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME SILVA BARBOSA, Usuário
Externo, em 21/11/2019, às 14:05, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura Costa, DiretorGeral, em 22/11/2019, às 16:42, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0855578 e o código CRC B9A28BDD.
Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP 77.021-090
Palmas/TO — (63) 3236-4000
portal.i o.edu.br — palmas@i o.edu.br
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Referência: Processo nº 23236.032898/2018-54

SEI nº 0855578
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Campus Palmas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
Nº 3
O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns, Campus Palmas, com
sede na AE 310 Sul, Avenida NS 10 Esquina com Avenida LO 05, s/n, Final da Rua 02, Plano
Diretor Sul, CEP nº 77.021-090, Palmas - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/000350, neste ato representado pelo Diretor-geral, Wendell Eduardo Moura Costa, nomeado
pela Portaria nº 352/2018/REI/IFTO de 05 de abril de 2018, publicado no Diário Oﬁcial da
União de 09 de abril de 2018, seção 2, inscrito no CPF sob o nº 024.105.714-09, portador da
Carteira de Iden dade nº 2011854 SSP/PB, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, nº 21/2019,
publicada no DOU de 24 de outubro de 2019, processo administra vo
nº 23236.032898/2018-54, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada
nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela alcançada e nas quan dades cotadas,
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a Contratação de serviços de manutenção predial com
fornecimento de insumos, obje vando atender demandas do Campus Palmas, do Ins tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns, especiﬁcados Itens 3 e a - Lote 2, do
Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 21/2019, que é parte integrante desta
Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Empresa: M. C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI ME - CNPJ: 10.413.412/0001-07 - Endereço: QUADRA 504 SUL ALAMEDA 06, N-36 QI-1
LOTE 36, SALA 02, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO - CEP: 77.021-688 - Telefone: (63)
98441-1004 - MACIONE COSTA DE OLIVEIRA - Email: mcconstrutoraoliveira@hotmail.com
LOTE 2
Item
do
TR
3

Especiﬁcação
Remoção completa de piso paviﬂex
existente garan ndo a total
re rada, não daniﬁcando o
contrapiso existente e cer ﬁcando-

Valor Valor Total
Unidade Quan dade Unitário
m²

1.000

R$
39,98

R$
39.980,00
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se que o mesmo esteja seco, sem
imperfeições e adequado para a
instalação de um novo piso paviﬂex

4

Fornecimento e instalação de piso
paviflex semi flexível de 2mm de
espessura para quadra de esportes,
com as seguintes características: 1
- Material Hipoalergênico, 2
- Resistente ao contato acidental de
alguns agentes químicos usados em
laboratórios ou residencias. 3 Absorção do som ao impacto. 4 Resistente à ação de rodízios de
cadeiras. 5 - Garantia de tráfego
intenso de no mínimo 3 anos. 6 Pintura, com tinta específica para
pisos do tipo vinílico, das
demarcações da quadra de esportes
conforme cada modalidade e
detalhamento descritos em anexo do
Edital

m²

Valor Total Lote 2
3.

1.000

R$
R$
160,56 160.559,90

R$ 200.539,90

UNIDADES PARTICIPANTES

3.1. Os serviços deverão ser executados no Campus Palmas, do Ins tuto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns, com sede na AE 310 Sul, Avenida NS 10 Esquina
com Avenida LO 05, s/n, Final da Rua 02, Plano Diretor Sul, CEP nº 77.021-090, Palmas - TO.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admi da a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a par r de sua
assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerar-se-á para efeito
de início da vigência, a data em que o úl mo signatário do contrato assinar.
6.

REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por
mo vo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
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6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos
mo vos e comprovantes apresentados; e
6.5.2.

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1.

descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles pra cados no mercado; ou
6.7.4. sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administra vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1.

por razão de interesse público; ou

6.9.2.

a pedido do fornecedor.

7.

DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos par cipantes, caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante
a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
8.

CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12,
§1º do Decreto nº 7.892/13.
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8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº
7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.
Palmas, 21 de novembro de 2019.
WENDELL EDUARDO MOURA COSTA
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
MACIONE COSTA DE OLIVEIRA
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento assinado eletronicamente por MACIONE COSTA DE OLIVEIRA, Usuário
Externo, em 21/11/2019, às 10:44, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura Costa, DiretorGeral, em 22/11/2019, às 16:42, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0855580 e o código CRC A9207159.
Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP 77.021-090
Palmas/TO — (63) 3236-4000
portal.i o.edu.br — palmas@i o.edu.br
Referência: Processo nº 23236.032898/2018-54

SEI nº 0855580
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Campus Palmas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
Nº 4
O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns, Campus Palmas, com
sede na AE 310 Sul, Avenida NS 10 Esquina com Avenida LO 05, s/n, Final da Rua 02, Plano
Diretor Sul, CEP nº 77.021-090, Palmas - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/000350, neste ato representado pelo Diretor-geral, Wendell Eduardo Moura Costa, nomeado
pela Portaria nº 352/2018/REI/IFTO de 05 de abril de 2018, publicado no Diário Oﬁcial da
União de 09 de abril de 2018, seção 2, inscrito no CPF sob o nº 024.105.714-09, portador da
Carteira de Iden dade nº 2011854 SSP/PB, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, nº 21/2019,
publicada no DOU de 24 de outubro de 2019, processo administra vo
nº 23236.032898/2018-54, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada
nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela alcançada e nas quan dades cotadas,
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a Contratação de serviços de manutenção predial com
fornecimento de insumos, obje vando atender demandas do Campus Palmas, do Ins tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns, especiﬁcados Itens 5 e 7 do Termo
de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 21/2019, que é parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Empresa: F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME
- CNPJ: 08.800.784/0001-44 - Endereço: QI 16, LOTE 25 PARTE B,
TAGUATINGA/DF - CEP: 72.135-160 - Telefone: (61) 4141-5756 - FELIPE MARTINS DE
FREITAS FERREIRA - Email: ferreiracomercio@gmail.com
LOTE 1
Item
do
TR
5

Especiﬁcação
Fornecimento e instalação de
esquadria de janela com vidro
laminado de 8mm incolor, com
acabamento em alumínio

Unidade Quan dade
Unidade

25

Valor
Unitário Valor Total
1.795,99 R$
44.899,75
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anodizado fosco, contendo
abertura de correr e fechadura
com 2 (duas) chaves. Medidas:
1,47m de largura e 1,16m de
altura. Caixilho parafusado na
alvenaria, conforme padrão
existente no Campus Palmas, do
IFTO

7

3.

Fornecimento e instalação de porta
de correr de vidro laminado de
12mm incolor, acabamento em
alumínio alumínio anodizado fosco,
com puxador e fechadura, contendo
todas as esquadrias necessárias, nas Unidade
seguintes medidas: 2 ( duas) Folhas
de correr: 2,10cmx0,62cm; e 2
(duas) Folhas fixas:
2,08cmx0,56cm; Vão livre mínimo:
0,90cm

10

5.486,99

R$
54.869,90

UNIDADES PARTICIPANTES

3.1. Os serviços deverão ser executados no Campus Palmas, do Ins tuto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns, com sede na AE 310 Sul, Avenida NS 10 Esquina
com Avenida LO 05, s/n, Final da Rua 02, Plano Diretor Sul, CEP nº 77.021-090, Palmas - TO.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admi da a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a par r de sua
assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerar-se-á para efeito
de início da vigência, a data em que o úl mo signatário do contrato assinar.
6.

REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por
mo vo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores pra cados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classiﬁcação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos
mo vos e comprovantes apresentados; e
6.5.2.

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1.

descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem jus ﬁca va aceitável;
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles pra cados no mercado; ou
6.7.4. sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administra vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e jus ﬁcados:
6.9.1.

por razão de interesse público; ou

6.9.2.

a pedido do fornecedor.

7.

DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos par cipantes, caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante
a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
8.

CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12,
§1º do Decreto nº 7.892/13.
8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº
7.892, de 2014.
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Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.
Palmas, 21 de novembro de 2019.
WENDELL EDUARDO MOURA COSTA
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
FELIPE MARTINS DE FREITAS FERREIRA
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento assinado eletronicamente por FELIPE MARTINS DE FREITAS FERREIRA,
Usuário Externo, em 21/11/2019, às 14:57, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura Costa, DiretorGeral, em 22/11/2019, às 16:42, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0855614 e o código CRC C6AA9ABA.
Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP 77.021-090
Palmas/TO — (63) 3236-4000
portal.i o.edu.br — palmas@i o.edu.br
Referência: Processo nº 23236.032898/2018-54
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