Processo nº 00200.006455/2019-09

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
No dia ___ de _________ de 2020, a União, por intermédio do Senado Federal – Órgão
Gerenciador, situado na Praça dos Três Poderes - Brasília DF, inscrito no CNPJ sob o
nº 00.530.279/0001-15, representado por sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto
nº 5.450/2005, do Decreto nº 7.892/2013, da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo
V da Resolução nº 13 de 2018, e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e demais normas
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico
nº 116/2019, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo fornecedor beneficiário,
conforme preços abaixo descritos:

Ordem
de
Class.

1º

Item

1

Razão Social

Avenida Central
blocos 518/680
WSS COMERCIO (lado par), número
680, sala 105.
DE
Núcleo
EQUIPAMENTOS
Bandeirante –
ELETRÔNICOS E
Brasília-DF.
LICITAÇÕES
CEP: 71.720-520
EIRELI
Telefone: (61)
98175-1754

Qtd
e

6

CNPJ

Representante
Legal

32.076.851/0001-04

WILLAMYS
SIMÕES DA
SILVA

Endereço

Und.

Especificação

Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

LOTE
(50 und)

Cone de sinalização viária
Características: cor laranja
aditivado com agente anti UV
para evitar a descoloração. Base e
corpo em uma só peça, fabricado
em borracha extra-flexível,
resistente a intempéries e que
permita dobrá-lo totalmente ao
meio sem prejuízo ao seu formato
original. Deve apresentar
estabilidade quando exposto ao
calor, sem sofrer deformações
visualmente perceptíveis. Deve
possuir duas faixas refletivas, com
elementos microprismáticos, com

R$ 4.240,00

R$ 25.440,00
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10 cm* de altura cada uma. Na
faixa inferior, deverá ser grafada a
inscrição “POLÍCIA – SENADO
FEDERAL” em preto na fonte
Graduate negritada, centralizada,
com 4 cm* de altura. As faixas
refletivas devem ser
autoadesivadas. A base do cone
deve ser composta por sapatas
distribuídas uniformemente
garantindo sua fixação ao solo e
permitindo a passagem de água
sob o cone, evitando
deslocamentos involuntários.
Deve possuir rebaixo para evitar o
desgaste nas faixas refletivas
provocado pelo atrito quando do
empilhamento dos cones. Deve
possuir orifícios na porção
superior do cone, perfurados sob o
mesmo eixo, para a passagem de
corrente cujos elos apresentem 3,5
cm* de largura. Dimensões: altura
entre 70 e 76 cm, base de 40 cm*
x 40 cm* e peso entre 3 e 4 kg.
Marca: KTELI
Modelo: CONE NBR 15071 KTL
TIPO 2

Valor Total da Proposta

R$ 25.440,00

Este Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua
assinatura ou até o término das quantidades registradas, com eficácia legal após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
Não serão permitidas adesões à presente Ata de Registro de Preços.
O Edital do Pregão Eletrônico nº 116/2019 e seus anexos integram esta Ata de Registro
de Preço, independentemente de transcrição.
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A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do
Senado Federal e do fornecedor beneficiário acima indicado, assim como pelas testemunhas
abaixo arroladas.

Brasília-DF, ____ de _____________ de 2020.

ILANA TROMBKA

CNH nº 01353371984 DETRAN/
CPF nº 926.343.701-72

Testemunhas:

Diretor da SADCON

Coordenador da COPLAC
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