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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2018  

 
 

ADESÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019 

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP) 
 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2019 
Data da Assinatura: 12/07/2019 Vigência: 12 meses (12/07/2020) 

Pregão Eletrônico n° 027/2018 
Fundação Universidade Federal do Amapá – UNIFAP 

Processo(s) n°: 23125.037899/2018-42 – UNIFAP e 2086 da PMA-ES 

Data da Sessão: 04/07/2018 às 8h 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALEGRE-ES 

Preço: R$ 140.827,50 (cento e quarenta mil, oitocentos e vinte e sete reais, cinquenta centavos) 

Beneficiária(s): ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 23.821.029/0001-30 

Telefones contato: (12) 3934-3846 

Pregoeiro:  

 

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, o MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, 
com sede no Parque Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre/ES, 29.500-000, 
CNPJ nº 27.174.101/0001-35, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 
Jose Guilherme Gonçalves Aguilar, brasileiro, casado, CI n° 2.626.574 ISP/RJ, 
CPF n° 450.215.627-20, residente e domiciliado na Praça Rui Barbosa, 56, Centro, Alegre/ES, em 
conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da 
Empresa ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME, inscrita no 
CNPJ nº 23.821.029/0001-30, com sede na Rua Riachuelo, 184, Jardim Paulista, 
São José dos Campos/SP – CEP: 12.216-040, neste ato representada por 
Theodoro Koloszuk Neto, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 411.227.278-28, 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: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a eventual AQUISIÇÃO DE 

MOBILIÁRIO, conforme especificado no Termo de Referência, anexo ao edital de Pregão nº 27/2018, 
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 
transcrição. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES 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 na Relatório Anexo. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 
3.1 O órgão público participante do registro de preços será a Secretaria Municipal de Educação – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE-ES. 

http://www.alegre.es.gov.br/
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CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA 
4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 

não podendo ser prorrogada. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO E CANCELAMENTO 
5.1 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. 
5.2 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).  

5.3 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.  

5.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 

5.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
5.5.1. 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  
5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.6 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.  

5.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável;  
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou  
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o 
órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.8 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.  

5.9 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: 
5.9.1. por razão de interesse público;  
5.9.2. a pedido do fornecedor. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 
6.1 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. 

6.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

6.3 Fica eleito o foro da cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou 
contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se, expressamente, a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

6.4 E por estarem justos e acordados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para 
igual distribuição e, consequentemente, produza seus efeitos legais. 

 
 

Alegre/ES, 12 de julho de 2019. 
 
 

JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR 
Prefeito Municipal de Alegre  

Contratante 

THEODORO KOLOSZUK NETO 
Ansporde Comercio e Representações Eireli - ME 

Contratada 

http://www.alegre.es.gov.br/
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- RELATÓRIO - 
 
 
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preço (PPRP) n° 027/2018 (ADESÃO/CARONA) 
Processo Administrativo (UNIFAP): 23125.037899/2018-42 
Processo Administrativo (PMA-ES): 2086/2019 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALEGRE-ES. 
Data da Publicação:  
Data da Sessão: 17/01/2019 às 10h 
Data da Homologação: 25/09/2018 
Valor Global: R$ 140.827,50 (cento e quarenta mil, oitocentos e vinte e sete reais, cinquenta centavos) 
Prazo: 12 meses (12/07/2020) 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND VALORES PREGÃO (R$) 

UNIT. TOTAL 
GRUPO 03     

66 ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS – Dimensão 900x1970x400 (LXAXP): 
armário em aço com 2 (duas) portas de abrir, com 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis, com seguintes características: 
móvel com a caixa externa e portas em aço e prateleiras aço; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o 
catálogo de cores o fabricante; dimensões externa do armário 1.970 mm altura x 900 mm largura x 400 mm profundidade; 
com sapatas em polipropileno em forma de “l” com regulagem de altura através de pino com rosca metálica de ¼, 
encaixadas nos 4 cantos do armário para corrigir pequenos desníveis e evitar o contato direto da chapa com o piso; estrutura 
do corpo e das portas em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado ff.rb.ol 1008/1010, com tratamento de superfície, onde 
os produtos são aero transportados , sem contato manual, por um túnel onde recebem tratamento químico protetivo 
antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga 
eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester curada em estufa de 200°c permitindo perfeita aderência da tinta na chapa; 2 
(duas) portas de abrir com 3 (três) dobradiças externas em cada porta, enroladas em chapa 18 e divididas em 2 (duas) 
partes de 30 mm, unidas através de pino aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do 
armário através de solda a ponto, que permite a retirada da porta somente após estar aberta. reforço ômega em cada porta 
medindo 35 mm de largura mais aba de 10 mm cada lado no total de 55 mm, fixado nas portas através de solda a ponto; 
fechadura cromada tipo maçaneta, com arelho quadrado de 70 x 70 mm. com furo central para encaixe da fechadura que 
aciona 2 ferros de 5/16, com 960 mm e comprimento, localizada na porta do lado direito do armário e movimenta o sistema 
de cremona com varões, travando as duas portas simultaneamente na parte superior e inferior; cada lateral do armário, na 
parte interna, contém duas cremalheiras retas verticais, paralelas, fixadas nas laterais do armário através de solda a ponto 
em chapa de aço 24 (0,60 mm) com 45 mm de largura, possui fendas tipo unha de gato de 15 mm de altura x 18 mm. de 
largura em toda a sua extensão, com intervalos de 50 em 50 mm, dispostas de modo a estarem niveladas lado a lado e que 
servirão de apoio para as prateleiras proporcionando nível de inclinação zero; 4 (quatro) prateleiras o armário deverá ser 
entregue em local a ser determinado, completamente montado e em perfeitas condições de uso e sem avaria, embalado 
automaticamente com a utilização de filme “termo encolhível” transparente e cantoneiras conforme laudos e certidões. 

90 UND 1.564,75 140.827,50 

http://www.alegre.es.gov.br/
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-Apresentar o Certificado de Conformidade da Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido por Organismos de Certificação de 
Produto – OCP, acreditados na CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro)  
-Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por Laboratório acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para comprovação da qualidade do produto e tratamento das partes metálicas: 

• Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada conforme a 
ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de 
empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo 31 ciclos de 24 horas. 

VALOR GLOBAL 140.827,50 
 

 
 

Alegre/ES, 12 de julho de 2019. 
 
 
 
 

JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR 
Prefeito Municipal de Alegre  

Contratante 
 
 
 
 

THEODORO KOLOSZUK NETO 
Ansporde Comercio e Representações Eireli - ME 

Contratada 

http://www.alegre.es.gov.br/

