
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SJDF-SELIC

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2017 - III

 

 

Pregão Eletrônico - SRP nº 23/2017

UASG : 090023

 

 

A  União,  por  intermédio  da  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU  -  Seção  Judiciária  do
Distrito Federal , inscrita no CNPJ/MF nº 05.456.457/0001-29, sediada no SAUS Quadra 02, Bloco G,
Anexo A, Brasília - DF, neste ato representada pelo Diretor da Secretaria Administrativa,  em exercício,
Cléber Guimarães Belluco, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
normas legais aplicáveis, obedecidas as disposições contidas no instrumento convocatório e em face da
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 23/2017, RESOLVE registrar o preço
ofertado pela empresa MASTER COMERCIAL EIRELI, estabelecida na Rua 64, Quadra B-28, lote
16,  nº  135,  Setor  Jardim Goiás,  Goiânia  -  GO,  CEP 74.810-310,  telefone  (62)  3434-0915,  email:
mastercomercialltda@hotmail.com,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  26.484.825/0001-12  neste  ato
representado por Miguel Moreira da Silva Neto, conforme discriminado no Anexo desta Ata.

                                                                                                  

Este Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura pelas
partes, instante a partir do qual o instrumento será considerado apto a produzir seus jurídicos efeitos. A
ata será publicada em forma de extrato no Diário Oficial da União, conforme disposto no parágrafo
único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

 

As  especificações  técnicas  e  demais  exigências  constantes  do Decreto  nº  7.892/2013,  no Processo
Administrativo nº 0004599-62.2017.4.01.8005 e Pregão Eletrônico nº 23/2017 integram esta Ata de
Registro de Preços, independentemente de transcrição.

 

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Justiça Federal
de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Distrito Federal e do Fornecedor Beneficiário.

 
 

Cléber Guimarães Belluco Miguel Moreira da Silva Neto
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Diretor da Secretaria Administrativa
Em exercício

Representante Legal da Empresa

 

 

 

 

 

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2017 - III

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO

 

 

  Unidade Gerenciadora: Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG

Item Descrição Qtde. Und.
Valor

Unitário
(R$):

Valor
Total
(R$):

03

Bebedouro  de  pressão  com  as  seguintes
especificações:

Gabinete em chapa eletrozincada na cor
prata, com estrutura própria para fixação
em  parede,  facilitando  o  acesso  para
pessoas  com  mobilidade  reduzida;
instalação  fixa  e  suspensa  em  parede;
tampo  em  aço  inox  escovado  com  ralo
sifonado;  depósito  de  água  em aço  inox
(próprio para alimentos) com serpentina
externa,  facilitando  a  higienização;
dotado  de  dreno  de  limpeza;  dotado  de
duas  torneiras,  um  jato  com  protetor
bucal e flexível que evita acidentes, outra
para  copos  e  garrafas;  que  atenda  a
pessoas  com  deficiência  física  e
mobilidade  reduzida;  acionamento
elétrico  da  torneira  por  meio  de  botões
alojados em painel

plástico  e  com indicação em braille  com
fácil  acionamento; regulagem do jato de
água; duplo

sistema de filtragem: Refil Pré C+3 e Refil
C+3  de  tripla  filtragem  que  retém
partículas  de  areia,  barro,  ferrugem,
sedimentos,  reduz  o  cloro  e  elimina
sabores  e  odores  indesejáveis;  troca  do

30 Un 1.499,95 44.998,50
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refil  de  forma  prática,  podendo  ser
trocado  sem  a  necessidade  de  fechar  os
registros e que permitam a conexão com a
rede  hidráulica  não  aparente;
refrigeração com compressor,  utiliza  gás
R-134a  (ecológico);  com  dimensões
aproximadas  de  460mm  de  largura,
570mm  de  altura  e  480mm  de
profundidade.
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Documento assinado eletronicamente por Miguel Moreira da Silva Neto, Usuário Externo, em
27/07/2017, às 17:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Cleber Guimaraes Belluco, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa em exercício, em 28/07/2017, às 16:16 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4478146 e o código CRC 5CD4946B.
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