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PROCESSO Nº 23066. 014765/2019-86 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 12 dias do mês de novembro de 2019, a Universidade Federal da Bahia, com sede na Rua Augusto 
Viana, s/n – Canela, inscrito no CNPJ sob o nº 15.180.714.0001/04, neste ato representado por Elieide Santos Orrico – 
Coordenadora da Coordenação de Material e Patrimônio da UFBA, nomeada em conformidade com as atribuições que 
lhe foram delegadas pela Portaria nº 56, de 17/03/2015. 

Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; do 
Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; do Decreto nº 3.555, de 2000; do Decreto nº 5.450, de 2005; do Decreto nº 
3.722, de 2001; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas; 

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 
21/2019, conforme Ata publicada em 19/11/2019 e homologada pela CMP - Coordenação de Material e Patrimônio; 

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme 
especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, 
oferecidos pela empresa TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.306.287/0001-52, com 
sede na Rua Vereador Decio de Paula, 101, Bairro Planalto, CEP 35.570-000, no Município de Formiga/MG, neste ato 
representada pelo Sr. Jordano Castro Nascimento, portador da Cédula de Identidade nº M-3.773.321 SSP/MG e CPF nº 
274.710.716-72, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame.  

. 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual 
aquisição de MOBILIÁRIO CORPORATIVO, para atender às necessidades das Unidades/Órgãos da Universidade 
Federal da Bahia, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos 
órgãos e entidades participantes (quando for o caso), especificados no Termo de Referência, anexo I do edital de 
Pregão SRP nº 21/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente 
de transcrição. 

2. 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: 

Grupo 9 

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA QUANT. UNID. VALOR UNIT. 

80 Poltrona para auditório com rebatimento de assento e prancheta escamoteável. Tecno2000 
350 unidade 

R$750,00 

81 
Poltrona para auditório (para obeso) - poltrona para auditório com rebatimento 
de assento e prancheta escamoteável com dimensões de assento aumentadas 
para p.m.r. e p.o. 

Tecno2000 
50 Unidade 

R$1301,00 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 






























