COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 045/2018
PROCESSO ADMINÍSTRATIVO Nº: 12.700, 10.800/2017 e 04.797/2018
REGISTRO NA CGE N° 18-00925/9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 065/2018
Aos 27 dias do mês de setembro do ano 2018, na UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, localizada na Av. das Baraúnas,
351, 3º. Andar, Bodocongó, Campina Grande-PB, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, nos termos das Leis n° 8.666/93,
n°10.520/2002 e n° 5.450/2005, dos Decretos Estadual nº 24.649/03 e nº 26.375/2005 e das demais normas legais aplicáveis, e, ainda,
conforme a classificação das Propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 045/2018, para Registrar os Preços referente A PRESENTE
LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA, DESTINADOS AO
REFEITÓRIO DA EAAC, DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA E AO CONVÊNIO N° 774164/2017 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, para eventual aquisição de materiais permanente,
resolve registrar os preços nos seguintes termos:
EMPRESA VENCEDORA: BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.
CNPJ: 19.860.197/0001-67
LOTE

39

45

ESPECIFICAÇÃO
Fogão industrial a gás em aço inox AISI 304, chapa 18.8 com 6 (seis)
bocas com forno acoplado, bitola # 18, acabamento polido fosco nas
superfícies externas, robusta em perfis “U“ de 100 mm de
espessura e cantoneiras do mesmo material; sem forno; quadro
superior reforçado nas áreas de apoio das trempes no nível do quadro
do fogão; bandejas aparadoras de derrames de líquidos, removível
para limpeza c/ parte frontal dupla e reforçada em aço inox AISI 304;
prateleira em aço inox AISI 304 gradeada na parte inferior, apoiada
sobre o contraventamento das pernas; gambiarra (dutos) em tubo de
aço carbono, de alta pressão, c/ tratamento químico cromado, onde
serão instalados os registros de gás c/ manuseios individuais; trempes
em ferro fundido pintado, dimensões(mm): 400 x 400, resistentes a
choques; queimadores duplos de alto rendimento calorífico em ferro
fundido pintado c/ regulagem de intensidade do fogo; ponto de
instalação: no piso, lateral direita, a cerca de 100 mm do pé traseiro;
dimensões aproximadas (mm): 875 x 1460 x 900; alimentação: gás glp
Liquidificador industrial, com copo em inox, capacidade 8 litros, motor
de 1/2 cv, bivolt 110 e 220v, laminas de corte em aço inox reforçado,
pés de borracha anti vibração. Garantia 12 meses

QUANT

UNID.

MARCA /
MODELO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
GLOBAL

01

Unid.

FC2 / 6BGDI

6.000,00

6.000,00

02

Unid.

JL
COLOMBO /
1253

750,00

1.500,00

TOTAL

R$ 7.500,00

(Sete mil e quinhentos reais)
Importa a presente licitação o valor global de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).
CLÁUSULA I - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (DOZE) meses, a partir da sua publicação no D.O.E – Diário Oficial do Estado,
conforme Edital.
A existência de preços registrados não obriga a UEPB a adquirir o material, sendo facultada a realização de licitação específica para a
aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA II: DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
Sempre que julgar necessário, o UEPB solicitará, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, o fornecimento do material registrado,
na quantidade que for preciso, mediante Nota de Empenho.
A Nota de Empenho será enviada via fax ao FORNECEDOR, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
CLÁUSULA III- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº
045/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
CLÁUSULA IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 045/2018 e seus anexos e a proposta da empresa BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA – ME.
CLÁUSULA IV
Fica eleito o foro de Campina Grande - PB para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.
Campina Grande, 17 de outubro de 2018

Prof°. Antônio Guedes Rangel Júnior
Reitor

BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 19.860.197/0001-67
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