
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

REITORIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, com sede no endereço:

Av. Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 01, Lote 08, Plano Diretor Sul, CEP

77015-450 - Palmas/TO, inscrito no CNPJ sob o n.o 10.742.006/0001-98, neste ato representado pelo reitor

Francisco Nairton do Nascimento, nomeado pelo Decreto de 6 de maio de 2014, publicado no DOU em 7 de maio

de 2014, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO

DE PREÇOS no 06/2017, publicada no sítio eletrônico do Portal de Compras do Governo Federal com edital

disponível a partir de 22 de março de 2017, processo administrativo n.o 23235.007859/2016-67, RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada

e nas quantidades 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 n.o 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 o registro de

preços para a eventual aquisição de mobiliários para os campi do IFTO , especificados nos itens 01 a 59 do

Termo de Referência, anexo | do edital de Pregão no 06/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a

proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÓES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: J.R. DE ALMEIDA AREDES - ME
CNPJ: 24.341.520/0001-26

Item [Endereço: Rua 1, s/no, Quadra 03, Lote 1-E Lotes 1/13, Anexo II, Polo Empresarial Goiás, CEP:
$ª 74985-115, Aparecida de Goiânia/Go.

Telefone: (62) 3999-8759 e-mail: dejair.jrmoveis©gmail.com

Representante: Dejair Souza do Nascimento

 

 

 

Valor Prazo
X Especificação Marca Modelo Unidade Quantidade Unit garantia ou!

l validade

01 Carteira escolar . Encosto: Fundido en-WMovap UFG Unid. 5.320 R$ 60 meses
polipropileno com alta pressão, aditivado 192,00
permitindo suportar esforço mecânico del
até 420 kg por impulso na diagonal de até
90%. Moldado em contorno vertebral com!
encaixes retangulares na estrutura,
travamento com pino tampão no mesmo
polipropileno aditivado. Medidas mínimas:
largura 460 mm, altura 250 mm no eixo
central da sua curvatura e espessura de 5
mm, Cor verde. Assento: Fundido em
polipropileno com alta pressão, aditivado,
permitindo suportar esforço mecânico del 7
até 580 kg por impulso vertical de queda [
Moldado com contornos ergonômicos para /
conforto das pernas, evitando pressão
sanguínea. Fixado na estrutura através del
presilhas já fundidas no próprio assento,
além da colocação de 06 (seis) parafusos!
tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites]
de alumínio, o que permite uma super]
resistência quanto a qualquer tipo de
esforço não convencional. Medida:
mínimas: largura 460 mm x 410 mm d
profundidade e espessura de 5 mm. Co r
verde. Prancheta: Confeccionada -e j
madeira MDP de 18 mm de espessura
revestidos em laminado melamínico di
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baixa pressão texturizado em ambas a:
faces e bordas retas com acabamento e
perfil de pvc. Fixada a estrutura atravé
de parafusos de aço com arruela d
pressão e buchas metálicas. Medida:
mínimas: largura 360 mm e 600 mm di
profundidade. Estrutura: Estrutura única
com braços fixos para colocação d
prancheta, toda ela montada através d
solda MIG. Estrutura de encosto e d
assento tubo oblongo 30x16 mm em
chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com
base do assento formato trapezoidal.
Possui 02 (duas) travas inferiores e 0
(duas) travas superiores na transversal
das laterais evitando assim abrir
estrutura por movimento rígido. A part
estrutural da prancheta é feita com 0
(dois) pedestais soldados a vertical de 90
na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65
na diagonal, possuindo 01 (um) suport
para porta sacolas ou bolsas. Porta livro:
aramado de '4 liso perfilado maciço e
número de 07, soldados individualment
com solda MIG, com anteparo na part
posterior. Acabamentos: Todo material em
aço é soldado com solda eletrônica MIG,
recebepré-tratamento d
desengraxamento, decapagem
fosfatização, preparando a superfície par
receber à pintura. Pintura epóxi-pá
aplicada pelo processo de deposiçã
eletrostática com polimerização em estufa.

  

 

   

   

   
   

   

   

  

   

   

   

   

  

         

3. VALIDADE DA ATA

31. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua assinatura, não
podendo ser prorrogada.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1. 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.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.5.1. 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 motivos e
comprovantes apresentados; e

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação

   

   

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação des
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estab
Administração, sem justificativa aceitável;

4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrádb, na hipótese deste se tornar
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praticados no mercado; ou

4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.9. 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 justificados:

4.9.1. Por razão de interesse público; ou

4.9.2. A pedido do fornecedor.

5. CONDIÇÓES GERAIS

5.1. 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.

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativosfixados nesta ata de registro de preços, inclusive

o acréscimo de que trata o 8 1o do art. 65 da Leino 8.666/93.

5.3. 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 n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Palmas-TO, Q5 de agosto de 2017
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Repre nte(s) legal(is) do(s)ecedor(s)registrado(s)

Av. Joaquim Teotonio Segurado

Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8, Plano Diretor Sul

77020-450 Palmas -TO

(63) 3229-2200

www.ifto.edu.br - reitoria@ifto.edu.br
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