MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 072/2011/UFRR
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
UFRR – PREGÃO nº 54/2011 –
OBJETO:
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS DOS RESTAURANTES
UNIVERSITÁRIOS DA UFRR

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - UFRR, inscrita no CNPJ sob o nº
34.792.077/0001-63, situada na Av. Capitão Ene Garcêz, 2413, Bloco da Reitoria –
Campus do Paricarana – Bairro Aeroporto – Boa Vista/RR, representada neste ato pelo Sr.
MANOEL ALVES BEZERRA JÚNIOR, Pró-Reitor de Administração e
Desenvolvimento Social, no uso das atribuições que lhe são delegadas por meio da Portaria
GR, nº 061 de 26 de março de 2008, doravante designada simplesmente ORGÃO
GERENCIADOR e, de outro lado, a empresa ALJA COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
LTDA - EPP, CNPJ n.º 12.643.855/0001-10, com sede na Rua Firmino Morgado, nº 103 –
1º Andar, Jardim Brasília, São Paulo-SP, neste ato representada pela Sra. Karina Dias
Amaral, portadora do CPF nº 402.586.168-22, da Cédula de Identidade RG n.º
48.016.854-4 SSP/SP, e, daqui por diante, denominada simplesmente FORNECEDORA
REGISTRADA, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações, e do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, firmar a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi previamente examinada e aprovada pela
Procuradoria Jurídica da UFRR, conforme Processo nº 23129.001329/2011-16, conforme
determina a alínea “a” do inciso VI do artigo 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993, combinada com o parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, mediante as seguintes condições:
1.
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para o fornecimento dos itens abaixo,
conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital Pregão nº
54/2011.
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1

2

3

34

2.

Especificações Mínimas
Qant. Valor Unit. R$ Valor Total R$
GRUPO I
Balcão de apoio
Balcão de apoio com corre-bandeja vincado, tipo encosto, com suporte para colocar utensílios como pratos, talheres, portas-guardanapos, bandejas, etc.; tampo
superior executado em chapa de aço inox AISI 304, liga 18.8, com enchimento anti-ruído, resistente ao peso das bandejas e pratos; estrutura tubular em aço inox
AISI 304 de ø32mm e contraventamento em tubos de ø 25mm para suportar GN 1/3x150 para acondicionamento de talheres; acompanha 2 (duas) GNs 1/3x150; 4
2.689,00
10.756,00
com rodízios nos pés; na parte superior, estufa neutra com visor p/ armazenamento de alimentos; prateleira antisaliva curva em vidro temperado incolor de 10mm
fixado em estrutura tubular de aço inox AISI 304; medidas: 700 x 700 x 1500mm com equivalência aos modelos dos itens 1.2 e 1.3 subsequentes.
Garantia mínima de 12 meses
Balcão de distribuição aquecido
Balcão de distribuição aquecido com corre-bandeja, vincado, em aço inox, AISI 304, liga 18.8, bitola #18, acabamento polido fosco nas superfícies externas;
tampo superior próprio que acomode 6 GN 1/1 x 200 dotado de corrediça vincada para deslizamento de bandejas ou pratos, fixadas ao gabinete por mãosfrancesas reforçadas; gabinete fechado, estruturado e contraventado em perfis e cantoneiras de aço inox AISI 304, equipados com pés em tubo do mesmo aço
inox com sapatas niveladoras; revestimento frontal e nas laterais do gabinete; isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano injetado e expandido de alta
5
4.805,00
24.025,00
densidade entre as paredes; aquecimento por meio de resistências de imersão blindadas; prateleira superior curva, antisaliva, em vidro temperado incolor de
10mm sustentadas por tubo de aço inox AISI 304; painel com termostato digital para controle e indicador de temperaturas; medidas equivalentes à acomodação
de 6 GNs supra referidas ou aproximadas (mm): 220 x 1000 x 900; alimentação elétrica: 110V, monofásica; acompanham 12 (doze) GNs padrão 1/1x200 com alças
móveis e tampas recortadas.
Garantia mínima de 12 meses.
Balcão de distribuição refrigerado
Balcão de distribuição refrigerado com corre-bandeja vincado, em aço inox AISI 304, chapa 18.8, acabamento polido fosco nas superfícies externas; tampo
superior próprio que comporte 5 (cinco) GNs padrão 1/1x65; dotado de corrediça p/ deslizamento de bandejas ou pratos, fixadas ao gabinete por mãos-francesas
robustas e reforçadas; gabinete fechado, estruturado e contraventado em perfis e cantoneiras em aço inox AISI 304, equipados com pés em tubo de aço inox
com sapatas niveladoras; revestimento frontal e nas laterais do gabinete; pista fria com isolamento em poliuretano injetado; prateleira superior, antisaliva, curva 5
5.428,00
27.140,00
em vidro temperado incolor de 10mm sustentados por tubos de aço inoxidável AISI 304; sistema de refrigeração através de unidade compressora, selada,
comando automático digital, suporte inferior para unidade compressora; acompanham 10 GNs padrão 1/1x65 c/ alças móveis e tampa recortada; voltagem: 110V,
monofásica; medidas equivalentes à acomodação de 5 (cinco) GNs padrão 1/1x65 ou aproximadas (mm): 1900 x 1000 x 900.
Garantia mínima de 12 meses.
PASS- TROUGH AQUECIDO
• Construção robusta totalmente em chapas de aço inoxidável AISI 304 #18 (espes. 1,27 mm) externamente e internamente, inclusive portas, fundo e teto
externos. Acabamento polido fosco acetinado.
• Isolamento em poliuretano injetado de 6 cm de espes. no gabinete, dando rigidez ao conjunto, e de 3,5 cm de espessura na porta.
• 04 portas em aço inoxidável, dotadas de puxador externo e fechamento por sistema magnético na periferia das portas.
• Gaxetas de silicone para vedação em todo o perímetro da porta.
• Dobradiças para fecho automático, permanecendo aberta somente quando ocorrer abertura de 90°, fechando-se com leve toque.
• Suportes internos removíveis para limpeza, com 18 pares de cantoneiras em aço inoxidável para receber gn’s 2/1-100 e fornecido com 10 prateleiras gradeadas
inoxidável padrão 2/1.
• Capacidade para receber 36 recipientes gastronorm 1/1-65mm por porta.
• Temperatura de trabalho: +75ºC.
• Chave comutadora com sinaleiro para acionamento das resistências.
• Termostato para regulagem da temperatura e termômetro analógico localizado no painel frontal.
4
5.954,00
23.816,00
• Aquecimento por meio de resistências elétricas aletadas blindadas em tubos de aço inoxidável.
• Sistema para umidificação dos alimentos com 2 recipientes para depósito de água.
• Dreno interno de Ø 1/2" com caimento para o centro
do fundo do gabinete.
• Pés com 15cm de altura, em tubos de polipropileno usinado,
de alto impacto, com s apatas niveladoras em polipropileno.
• Soldas invisíveis em atmosfera inerte de argônio.
• Acabamento sanitário com polimento escovado.
• Volume interno 1.260 litros.
• Consumo: 6,4kw 110 v.
• Medidas aproximadas: 145x85x200 cm alt.
Garantia mínima de 12 meses.
TOTAL
85.737,00

DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a
partir de sua assinatura, nos termos do § 4° do art. 15 da Lei n° 8.666/93 e do art.
7° do Decreto nº 3.931/2001.
1.
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O ÓRGÃO GERENCIADOR não estará obrigada a adquirir os produtos
registrados, podendo utilizar-se de uma licitação específica, assegurando-se,
todavia, a preferência de fornecimento ao detentor da Ata, no caso de igualdade de
condições.
2.

3. Não será admitida a prorrogação da vigência da presente Ata.
3.

DAS OBRIGAÇÕES

3.1 As obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR e da FORNECEDORA REGISTRADA
são aquelas previstas no Decreto nº 3.931 de 2001 e no Edital do Pregão nº 54/2011,
inclusive seus anexos.
3.2 A FORNECEDORA REGISTRADA obrigar-se-á, ainda, a:
a) manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação
exigidas no edital;
b) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços
sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.
4.

DO FORNECIMENTO

4.1 A aquisição dos materiais objeto desta Ata de Registro de Preços dar-se-á nos termos
do Edital do Pregão nº 54/2011, inclusive seus anexos.
5.

DAS PENALIDADES

5.1 Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o ÓRGÃO
GERENCIADOR poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à FORNECEDORA
REGISTRADA as sanções previstas no Edital do Pregão nº 54/2011, inclusive seus
Anexos.
6.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1
Independente de sua transcrição, o Edital, a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitação apresentados pela FORNECEDORA REGISTRADA no Pregão
farão parte desta Ata de Registro de Preços.
7.

DO FORO

7.1 As questões decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços que não possam
ser dirimidas administrativamente serão dirimidas na esfera judicial pela competente Seção
Judiciária do domicílio cada um dos órgãos que fizerem uso desta Ata de Registro de
Preços (ÓRGÃO GERENCIADOR, Órgão Participante ou órgãos não participantes).
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
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pelos representantes das partes, ÓRGÃO GERENCIADOR e FORNECEDORA
REGISTRADA, e pelas testemunhas abaixo relacionadas.
Boa Vista-RR, 30 de setembro de 2011.

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA
_________________________________
Manoel Alves Bezerra Junior
CPF: 241.566.042-68
Pró-Reitor de Administração e Desenvolvimento Social

EMPRESA REGISTRADA:
__________________________________
Karina Dias Amaral
Nome do representante

TESTEMUNHAS:
_________________________________
nome:
_________________________________
nome:
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