
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Videira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Nº 02/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira,  com sede  na  Rodovia SC 135 KM 125,
Videira/SC,  CEP 89.564-590,  inscrito  no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato
representado(a) pelo Diretor Jaquiel Salvi Fernandes, nomeado(a) pela  Portaria nº 103/2020
de 28 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula
funcional nº 1803730, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na
forma  eletrônica,  para  REGISTRO DE PREÇOS nº  02/2020,  publicada  no  DOU de  11  de
setembro de 2020, processo administrativo nº  23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os
preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, 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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais
de EPI’s e Segurança do Trabalho para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense –  Campus Videira  e  Demais  Órgãos Participantes,  especificados nos itens  do
Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº 2/2020, 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:

Fornecedor: DEBRIN BRASIL LTDA ME CNPJ: 00.658.540/0001-67 I. E. 454.141.733.118 

R. Julio Aragão, 426 – B.Cubas – Mogi das Cruzes – SP – CEP: 08740-030 

Telefone: 11-4727-1655 E-mail: licitacao@debrin.com.br 

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

14 Bolsa  de  atendimento  pré-
hospitalar,  modelo  aph-713,
com  divisória  e  bolsos
laterais  e  frontais,
confeccionada  em  tecido
amalfi,  com forração em tnt

un 11 FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO

1

1

6

2

R$
160,00

R$
1.760,00 

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
DEBRIN BRASIL 
LTDA:0065854000
0167
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e  fechamento  em  zíper
10mm,  alças  40  mm;
acessórios  em  nylon;
pezinhos  de  fundo
dimensões:comprimento:  53
cm;  largura:  25  cm;  altura:
28  cm;  costura  dupla,  com
cruz  da  vida  e  faixa
reflexiva.  Marca,  Fabricante
e Modelo: DBN. 

SUL

VIDEIRA 1

141 Mochila para epis e corda -
mochila  para  guarda  e
transporte de epi´s, corda e
material  de  resgate,
fabricado em nylon resinado
impermeável  com alças em
nylon  e  fivelas  com
regulagem,  boca  com  aba
interna com ilhoses e cordão
para  fechamento,  com
capacidade  de  35  litros  na
cor preta. Marca, Fabricante
e Modelo: Debrin Br 

un 21 ARAQUARI

CAMBORIÚ

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO
SUL

VIDEIRA

2

1

5

10

2

1

R$
160,00

R$
3.360,00

3.    ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no
seguinte endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no
seguinte  endereço:  Estrada  Geral,  Assentamento  José  Maria,  s/n,  Abelardo  Luz/SC,  CEP:
89.830- 000. 

- Campus Araquari  do Instituto Federal Catarinense,  localizado no seguinte endereço:
Rodovia BR 280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal Catarinense,  localizado no seguinte endereço:
Avenida Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rodovia SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
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- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Cruz e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua
Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal  Catarinense,  localizado no seguinte endereço:
Rua Vigário Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Estrada do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila
Nova, Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento  do Sul  do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte
endereço: Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São Francisco do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço:  Rodovia  Duque de Caxias,  km 6,  s/n,  Iperobá,  São Francisco do Sul/SC,  CEP:
89.240-000.

- Reitoria  do Instituto Federal  Catarinense,  localizado no seguinte endereço:  Rua das
Missões, 100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro
do quantitativo registrado..
 
5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da assinatura,
não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1.  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.
6.2.  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).

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
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6.3. 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.
6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.4.1. 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
6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.5. 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.
6.6.  O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.8. 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:
6.8.1. por razão de interesse público; ou
6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1.  O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas  no  art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
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8.2. 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, nos termos do art. 12,
§1º do Decreto nº 7892/13.
8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº
7.892 de 2014.

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Assinaturas

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Nº 03/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira,  com sede  na  Rodovia SC 135 KM 125,
Videira/SC,  CEP 89.564-590,  inscrito  no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato
representado(a) pelo Diretor Jaquiel Salvi Fernandes, nomeado(a) pela  Portaria nº 103/2020
de 28 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula
funcional nº 1803730, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na
forma  eletrônica,  para  REGISTRO DE PREÇOS nº  02/2020,  publicada  no  DOU de  11  de
setembro de 2020, processo administrativo nº  23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os
preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, 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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais
de EPI’s e Segurança do Trabalho para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense –  Campus Videira  e  Demais  Órgãos Participantes,  especificados nos itens  do
Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº 2/2020, 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:

Fornecedor: Santana Ind. e Com. De Confecção Eireli CNPJ:02.591.097\0001-80

Rua 01, Lote 07 e o8. Pólo Têxtil. Cidade de Inhumas – GO  -  CEP: 75.400-000

Telefone: (64) 3514-7560 E-mail: licitacao@santanaenxovais.com.br 

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

85 JALECO  AZUL  -  jaleco  gola
esporte,  confeccionado  em  brim,
fechamento  através  de  vista
embutida com botões, frente com 2

un 38 BLUMENAU

SANTA ROSA DO
SUL

30

3

R$
31,90

R$
1.212,20 

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.brSANTANA 
CLEMENTINA DA 
CUNHA 
LEMES:19362374153

Assinado de forma digital 
por SANTANA 
CLEMENTINA DA CUNHA 
LEMES:19362374153 
Dados: 2020.10.16 
08:06:02 -03'00'
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bolsos inferiores e 1 bolso superior,
costas sem costura,  com abertura
inferior,  com  cinto,  manga  longa
(longo). tamanho p/m/g e gg a ser
definido no ato da compra. na cor
azul marinho.

VIDEIRA 5

86 JALECO  BRANCO  -  jaleco  em
100%  algodão  manga  longa  –
branco. tamanhos m / g / gg. para
atividades  de  laboratório,  peso
mínimo 173 gramas/m², cor branco;
costura  com  linha  de
características iguais ao do tecido;
manga  longa,  100% algodão com
punho mais estreitado; gola blazer;
recorte  especial  com  bolsos
inferiores  embutidos;  fechamento
frontal  composto  de  no  mínimo  5
botões  resistentes  e  com  costura
reforçada; tira de 5 cm de largura
do  mesmo  tecido,  na  altura  da
cintura,  transpassando  de  lado  a
lado  na  parte  de  trás  do  jaleco;
acabamento  com  costura  dupla
aparente em toda a parte externa,
inclusive  golas  e  barras;
comprimento  até  o  joelho  =  5/8.
tamanho a ser  definido no pedido
de compra

un 771 ARAQUARI

BLUMENAU

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO
SUL

SÃO 
FRANCISCO DO 
SUL

VIDEIRA

155

30

25

120

6

300

100

30

5

R$
33,90

R$
26.136,90

87 JALECO  CURTO,  com  mangas
curtas,  em  composição  de  brim,
com dois bolsos, com suporte para
crachá  (transparente),  fechamento
frontal  por  botões.  cor:  cinza
escuro.  tamanho  p/m/g/gg.
tamanho a ser  definido no pedido
de compra.

un 300 CONCÓRDIA

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO
SUL

22

260

8

10

R$
30,00

R$
9.000,00

88 JALECO DE UNIFORME NA COR
BRANCA, com manga longa, com
elástico nos punhos, com gola, em
brim  sol  a  sol,  sem  bolso.  o
comprimento do jaleco deverá ser
de 80 cm. na parte frontal  botões
de pressão em metal antiferrugem.
tamanho 36 a 44, a ser definido no
pedido de compra.

un 55 ARAQUARI

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

SANTA ROSA DO
SUL

3

2

30

20

R$
31,90

R$
1.754,50

89 JALECO DE UNIFORME NA COR
BRANCA,  em  manga  curta,  com
gola, em microfibra, 100% poliéster,
botões  de  pressão  em  metal
antiferrugem e na parte interna do
jaleco.  comprimento  do  jaleco  de
80  cm.  tamanho  36  a  44,  a  ser
definido no pedido de compra.

un 77 CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

SANTA ROSA DO
SUL

25

22

30

R$
31,90

R$
2.456,30

3.    ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no
seguinte endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br

SANTANA 
CLEMENTINA DA 
CUNHA 
LEMES:1936237415
3

Assinado de forma digital 
por SANTANA 
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3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no
seguinte  endereço:  Estrada  Geral,  Assentamento  José  Maria,  s/n,  Abelardo  Luz/SC,  CEP:
89.830- 000. 

- Campus Araquari  do Instituto Federal Catarinense,  localizado no seguinte endereço:
Rodovia BR 280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal Catarinense,  localizado no seguinte endereço:
Avenida Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rodovia SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Cruz e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua
Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal  Catarinense,  localizado no seguinte endereço:
Rua Vigário Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Estrada do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila
Nova, Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento  do Sul  do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte
endereço: Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São Francisco do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço:  Rodovia  Duque de Caxias,  km 6,  s/n,  Iperobá,  São Francisco do Sul/SC,  CEP:
89.240-000.

- Reitoria  do Instituto Federal  Catarinense,  localizado no seguinte endereço:  Rua das
Missões, 100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
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DA CUNHA 
LEMES:19362374153 
Dados: 2020.10.16 08:06:33 
-03'00'

Ata-032020-assinada-Santana-Ind.-e-Comercio-de-Confeccoes-Eireli-ASSINADAS 8



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Videira

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro
do quantitativo registrado..
 
5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da assinatura,
não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1.  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.
6.2.  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).
6.3. 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.
6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.4.1. 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
6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.5. 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.
6.6.  O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.8. 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:
6.8.1. por razão de interesse público; ou
6.8.2. a pedido do fornecedor.
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E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br

SANTANA 
CLEMENTINA DA 
CUNHA 
LEMES:19362374153

Assinado de forma digital 
por SANTANA 
CLEMENTINA DA CUNHA 
LEMES:19362374153 
Dados: 2020.10.16 
08:06:55 -03'00'

Ata-032020-assinada-Santana-Ind.-e-Comercio-de-Confeccoes-Eireli-ASSINADAS 9



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Videira

7. DAS PENALIDADES

7.1.  O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas  no  art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.
8.2. 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, nos termos do art. 12,
§1º do Decreto nº 7892/13.
8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº
7.892 de 2014.

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Assinaturas

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Nº 07/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira,  com sede  na  Rodovia SC 135 KM 125,
Videira/SC,  CEP 89.564-590,  inscrito  no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato
representado(a) pelo Diretor Jaquiel Salvi Fernandes, nomeado(a) pela  Portaria nº 103/2020
de 28 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula
funcional nº 1803730, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na
forma  eletrônica,  para  REGISTRO DE PREÇOS nº  02/2020,  publicada  no  DOU de  11  de
setembro de 2020, processo administrativo nº  23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os
preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, 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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições a seguir:
 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais
de EPI’s e Segurança do Trabalho para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense –  Campus Videira  e  Demais  Órgãos Participantes,  especificados nos itens  do
Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº 2/2020, 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:

3B Com. De Maquinas e Equipamentos Eireli CNPJ: 07.609.182/0001-41 I. E: 082.378.12-6

Rua Guimarães Júnior, 175, Quadra 02, Lote 31, CEP.: 29.164-046, 

Jardim Limoeiro, Serra, ES.    Telefone: (027) 3064 7702 E-mail: licitacao@abrafer.com.br  

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

149 LUVA  DE  SEGURANÇA
PARA ALTA TENSÃO 10
KV,  tamanho  9,5  -

par 02 CAMBORIÚ

FRAIBURGO

1

1

R$
337,00

R$
674,00
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isolante  em  borracha,
classe  1,  para  tensão
máxima  de  uso  de  até
7.500v.  com  certificado
de  aprovação  do
ministério  do  trabalho  e
emprego (CA).

150 LUVA  DE  SEGURANÇA
PARA ALTA TENSÃO 20
KV, tamanho 9,5- isolante
em  borracha,  classe  2,
para  tensão  máxima  de
uso de até 17.000v. com
certificado  de  aprovação
do ministério  do trabalho
e emprego (CA).

par 09 CAMBORIÚ

FRAIBURGO

RIO DO SUL

1

1

7

R$
394,00

R$
3.546,00

3.    ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no
seguinte endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no
seguinte  endereço:  Estrada  Geral,  Assentamento  José  Maria,  s/n,  Abelardo  Luz/SC,  CEP:
89.830- 000. 

- Campus Araquari  do Instituto Federal Catarinense,  localizado no seguinte endereço:
Rodovia BR 280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal Catarinense,  localizado no seguinte endereço:
Avenida Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rodovia SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Cruz e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.
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- Campus Ibirama do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua
Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal  Catarinense,  localizado no seguinte endereço:
Rua Vigário Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Estrada do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila
Nova, Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento  do Sul  do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte
endereço: Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São Francisco do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço:  Rodovia  Duque de Caxias,  km 6,  s/n,  Iperobá,  São Francisco do Sul/SC,  CEP:
89.240-000.

- Reitoria  do Instituto Federal  Catarinense,  localizado no seguinte endereço:  Rua das
Missões, 100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro
do quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da assinatura,
não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1.  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.
6.2.  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).
6.3. 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.
6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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6.4.1. 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
6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.5. 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.
6.6.  O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.8. 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:
6.8.1. por razão de interesse público; ou
6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1.  O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas  no  art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
 
8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.
8.2. 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, nos termos do art. 12,
§1º do Decreto nº 7892/13.
8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
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compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº
7.892 de 2014.

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Assinaturas
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020
 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal  Catarinense  – Campus Videira,  com sede  na  Rodovia  SC 135 KM 125,
Videira/SC,  CEP 89.564-590,  inscrito  no  CNPJ/MF sob  o  nº  10.635.424/0007-71,  neste  ato
representado(a) pelo Diretor Jaquiel Salvi Fernandes, nomeado(a) pela Portaria nº 103/2020 de
28 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula
funcional  nº  1803730,  considerando o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na
forma  eletrônica,  para  REGISTRO  DE PREÇOS  nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de
setembro de 2020, processo administrativo nº  23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os
preços  da empresa indicada e  qualificada  nesta  ATA, de acordo com a classificação por  ela
alcançada e nas quantidades cotadas, 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
nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de
EPI’s  e  Segurança  do  Trabalho para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia
Catarinense – Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo
de Referência, anexo do edital de Pregão nº 2/2020, 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:

Altitude Com. de Equipamentos Esportivos Ltda – ME CNPJ: 11456144000173 IE: 28.393.199-0 

Rua: AV. Júlio de Castilhos, 2447 - Sala 02 Vila Alba - Campo Grande/MS CEP: 79.100-005   

Telefone: (67) 3326-6820/(67) 99121-2712         Email: licitacao@altitudeloja.com.br  

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

62 DESCENSOR  AUTO
BLOCANTE -  confeccionado  em

un 10 CAMBORIÚ 3 R$
350,00

R$
3.500,00

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br

Assinado de forma digital por JOICILENE LIMA MOTA DE SOUZA:69024324220 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM 
BRANCO), ou=AR SOLUCAO SISTEMAS, cn=JOICILENE LIMA MOTA DE SOUZA:69024324220 
Dados: 2020.10.15 11:40:15 -04'00'
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liga  de  alumínio  e  aço  inox,
alavanca  em  plástico,  pintura
anodizada,  sistema  autoblocante,
contendo  função  antipânico;  uso
com cordas de 11 mm, gravação na
peça  da  espessura  da  corda  a  ser
utilizada;  peso  máximo  390g;
carga de trabalho máxima 150 dan;
e carga de ruptura mínima de 12 kn
orifício inferior.

LUZERNA

RIO DO SUL

5

2

80 FREIO  OITO  ORELHAS  EM
AÇO - confeccionado em alumínio
de  alta  resistência,  com  orelhas
laterais  para  evitar  travamentos
acidentais,  acabamento  anodizado
na  cor  preta.  especificações
técnicas:  -  material:  alumínio
acabamento  anodizado;  -  tipo  de
corda  utilizada:  corda  de  9mm  a
16mm;  -  carga  de  ruptura:  40kn
(8992lbs);  -  peso  do  material:
154g;  -  altura:  142mm; -  largura:
131mm  ;  -  olhal  superior  maior
interno:  49mm;  -  olhal  inferior
menor  interno:  24mm;  -
comprimento furo no meio: 27mm.

un 09 ARAQUARI

CAMBORIÚ

LUZERNA

4

2

3

R$
174,90

R$
1.574,10

3.    ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no
seguinte endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado Abelardo Luz do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:
Rodovia BR 280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau do Instituto Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:
Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:
Avenida Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br

Assinado de forma digital por JOICILENE LIMA MOTA DE SOUZA:69024324220 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB 
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR SOLUCAO SISTEMAS, cn=JOICILENE LIMA 
MOTA DE SOUZA:69024324220 
Dados: 2020.10.15 11:42:09 -04'00'
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- Campus Camboriú  do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:
Rua Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:
Rodovia SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua
Cruz e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua
Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua
Vigário Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Estrada do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila
Nova, Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São  Bento  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São Francisco do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-
000.

- Reitoria  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua  das
Missões, 100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
Assinado de forma digital por JOICILENE LIMA MOTA DE SOUZA:69024324220 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR SOLUCAO SISTEMAS, 
cn=JOICILENE LIMA MOTA DE SOUZA:69024324220 
Dados: 2020.10.15 11:42:39 -04'00'
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6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1.  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.

6.2. 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).

6.3. 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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1.  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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de empenho ou instrumento  equivalente  no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7.  O cancelamento  de  registros  nas  hipóteses  previstas  nos  itens  6.7.1,  6.7.2  e  6.7.4  será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
Assinado de forma digital por JOICILENE LIMA MOTA DE 
SOUZA:69024324220 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR SOLUCAO SISTEMAS, 
cn=JOICILENE LIMA MOTA DE SOUZA:69024324220 
Dados: 2020.10.15 11:43:06 -04'00'
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6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1.  O  descumprimento  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ensejará  aplicação  das  penalidades
estabelecidas no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art.  5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos
órgãos  participantes,  caso  no  qual  caberá  ao  respectivo  órgão  participante  a  aplicação  da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3.  O  órgão  participante  deverá  comunicar  ao  órgão  gerenciador  qualquer  das  ocorrências
previstas  no  art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2.  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, nos termos do art. 12, §1º
do Decreto nº 7892/13.

8.3.  A ata  de realização da sessão pública do pregão,  contendo a relação dos  licitantes  que
aceitarem cotar  os bens ou serviços  com preços iguais ao do licitante  vencedor do certame,
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892
de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
Assinado de forma digital por JOICILENE LIMA MOTA DE 
SOUZA:69024324220 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR SOLUCAO 
SISTEMAS, cn=JOICILENE LIMA MOTA DE SOUZA:69024324220 
Dados: 2020.10.15 11:43:33 -04'00'
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020
 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal  Catarinense  – Campus Videira,  com sede  na  Rodovia  SC 135 KM 125,
Videira/SC,  CEP 89.564-590,  inscrito  no  CNPJ/MF sob  o  nº  10.635.424/0007-71,  neste  ato
representado(a) pelo Diretor Jaquiel Salvi Fernandes, nomeado(a) pela Portaria nº 103/2020 de
28 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula
funcional  nº  1803730,  considerando o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na
forma  eletrônica,  para  REGISTRO  DE PREÇOS  nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de
setembro de 2020, processo administrativo nº  23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os
preços  da empresa indicada e  qualificada  nesta  ATA, de acordo com a classificação por  ela
alcançada e nas quantidades cotadas, 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
nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de
EPI’s  e  Segurança  do  Trabalho para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia
Catarinense – Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo
de Referência, anexo do edital de Pregão nº 2/2020, 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:

Corax Ind., Com. e Serviços Materiais de Segurança Eireli      CNPJ: 11.781.768/0001-66  

Rua Ricardo Cavatton, nº 171, Lapa de Baixo São Paulo/SP - Cep: 05038-110 

Telefone: (11) 3613-2929 – (11) 98416-0475 E-mail: licitacao@coraxsafety.com.br   

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

72 FITA  DE  ANCORAGEM  -
confeccionada  em  fita  tubular

un 11 ARAQUARI 4 R$
50,00

R$
550,00

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
Este documento foi assinado digitalmente por Ramiro Jose Eli. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F243-65A3-8628-D1D8.
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de poliéster, revestida em couro
para  aumentar  a  proteção  no
contato  com  superfícies
abrasivas.  revestimentos
confeccionados  em couro  para
proteção da fita no contato com
o conector com 120 cm.

CAMBORIÚ

RIO DO SUL

2

5

143 MOSQUETÃO OVAL em aço
forjado com trava rosca, pintura
anodizada  ou  polida,  com
gatilho reto, trava de segurança
rosqueada  para  fechamento  do
gatilho.  abertura  mínima  do
gatilho  18  mm,  carga  mínima
de  ruptura  20kn  gravada  na
peça.

un 53 ARAQUARI

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

LUZERNA

RIO DO SUL

VIDEIRA

16

2

5

5

5

20

R$
22,80

R$
1.208,40

182 CAPACETE  DE
SEGURANÇA  PARA
TRABALHO  EM  ALTURA -
capacete classe a, tipo iii, com
casco  injetado  em
polipropileno,  encaixes  para
acessórios,  sistema  de
suspensão  com  carneira  em
polietileno de baixa densidade e
coroa  em  poliéster,  tipo  não
separáveis,  tira absorvedora de
suor  em  neoprene,  carneira
fixada  ao  casco  através  de
quatro  pontos  de  fixação,
regulagem  de  tamanho  por
velcro.  capacete  na  cor
vermelha.  para  proteção  do
crânio nos trabalhos sujeitos a:
a)  agentes  meteorológicos
(trabalhos  a  céu  aberto);  b)
impactos  provenientes  de
quedas, projeção de objetos ou
outros;  c)  queimaduras  ou
choque elétrico de acordo com
as  especificações  da  nbr
8221/2003. com CA aprovado.

un 29 ARAQUARI

FRAIBURGO

IBIRAMA

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA 
DO SUL

6

1

2

5

5

10

R$
165,00

R$
4.785,00

TOTAL R$ 6.543,40

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
Este documento foi assinado digitalmente por Ramiro Jose Eli. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F243-65A3-8628-D1D8.
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3.    ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no
seguinte endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado Abelardo Luz do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:
Rodovia BR 280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau do Instituto Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:
Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:
Avenida Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:
Rua Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:
Rodovia SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua
Cruz e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua
Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua
Vigário Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Estrada do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila
Nova, Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São  Bento  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São Francisco do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-
000.

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
Este documento foi assinado digitalmente por Ramiro Jose Eli. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F243-65A3-8628-D1D8.
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- Reitoria  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua  das
Missões, 100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1.  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.

6.2. 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).

6.3. 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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1.  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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
Este documento foi assinado digitalmente por Ramiro Jose Eli. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F243-65A3-8628-D1D8.
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6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de empenho ou instrumento  equivalente  no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7.  O cancelamento  de  registros  nas  hipóteses  previstas  nos  itens  6.7.1,  6.7.2  e  6.7.4  será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1.  O  descumprimento  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ensejará  aplicação  das  penalidades
estabelecidas no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art.  5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos
órgãos  participantes,  caso  no  qual  caberá  ao  respectivo  órgão  participante  a  aplicação  da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3.  O  órgão  participante  deverá  comunicar  ao  órgão  gerenciador  qualquer  das  ocorrências
previstas  no  art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
Este documento foi assinado digitalmente por Ramiro Jose Eli. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F243-65A3-8628-D1D8.
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8.2.  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, nos termos do art. 12, §1º
do Decreto nº 7892/13.

8.3.  A ata  de realização da sessão pública do pregão,  contendo a relação dos  licitantes  que
aceitarem cotar  os bens ou serviços  com preços iguais ao do licitante  vencedor do certame,
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892
de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Assinaturas

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
Este documento foi assinado digitalmente por Ramiro Jose Eli. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F243-65A3-8628-D1D8.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020
 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal  Catarinense  – Campus Videira,  com sede  na  Rodovia  SC 135 KM 125,
Videira/SC,  CEP 89.564-590,  inscrito  no  CNPJ/MF sob  o  nº  10.635.424/0007-71,  neste  ato
representado(a) pelo Diretor Jaquiel Salvi Fernandes, nomeado(a) pela Portaria nº 103/2020 de
28 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula
funcional  nº  1803730,  considerando o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na
forma  eletrônica,  para  REGISTRO  DE PREÇOS  nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de
setembro de 2020, processo administrativo nº  23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os
preços  da empresa indicada e  qualificada  nesta  ATA, de acordo com a classificação por  ela
alcançada e nas quantidades cotadas, 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
nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de
EPI’s  e  Segurança  do  Trabalho para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia
Catarinense – Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo
de Referência, anexo do edital de Pregão nº 2/2020, 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:

ALS Logística Industrial Ltda. - ME    CNPJ: 13.044.879/0001-15   I.E. 07.563.059/001-10  

SOPI Conjunto A, lote 22, loja 01 – Núcleo Bandeirante – Brasília-DF  

Telefone: (61) 3552-3707     Fax: (61) 3552-3707      E-mail: alslogistica@yahoo.com 

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

41 CHAPÉU  COM  ABA  / un 130 ABELARDO 40 R$ R$

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
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tamanho único - com proteção
para  a  nuca  produto  leve(tipo
microfibra),  resistente  e
confortável.  possui  ajustes  em
velcro,  aba  larga,  flexível  e
dobrável  que  se  estende  de
temporada  a  temporada  e  um
sistema neck guard que cobre a
região  cervical
(posterior/lateral)  dos  efeitos
nocivos do sol. disponíveis nas
cores:  verde musgo,camuflado,
caqui e cinza. para trabalhos de
mata  adentro  fechada.  com
certificado  de  aprovação  do
ministério do trabalho. pode ser
adquirido  ainda  na  cor  azul
escuro.

ARAQUARI

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

RIO DO SUL

SANTA ROSA 
DO SUL

16

1

13

50

10

21,90 2.847,00

TOTAL R$ 2.847,00

3.    ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no
seguinte endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado Abelardo Luz do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:
Rodovia BR 280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau do Instituto Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:
Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:
Avenida Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:
Rua Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:
Rodovia SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
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- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua
Cruz e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua
Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua
Vigário Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Estrada do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila
Nova, Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São  Bento  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São Francisco do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-
000.

- Reitoria  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua  das
Missões, 100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1.  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.

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br
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6.2. 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).

6.3. 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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1.  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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de empenho ou instrumento  equivalente  no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7.  O cancelamento  de  registros  nas  hipóteses  previstas  nos  itens  6.7.1,  6.7.2  e  6.7.4  será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.
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7. DAS PENALIDADES

7.1.  O  descumprimento  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ensejará  aplicação  das  penalidades
estabelecidas no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art.  5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos
órgãos  participantes,  caso  no  qual  caberá  ao  respectivo  órgão  participante  a  aplicação  da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3.  O  órgão  participante  deverá  comunicar  ao  órgão  gerenciador  qualquer  das  ocorrências
previstas  no  art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2.  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, nos termos do art. 12, §1º
do Decreto nº 7892/13.

8.3.  A ata  de realização da sessão pública do pregão,  contendo a relação dos  licitantes  que
aceitarem cotar  os bens ou serviços  com preços iguais ao do licitante  vencedor do certame,
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892
de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Assinaturas
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 2/2020, 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:

Eliandro José Machado Comércio e Serviços - ME     CNPJ: 13395341000155 IE: 664071590114  

Rua: Rua Cel. Fco. Schimidt, 2463 - Jardim Alvorada - Sertãozinho/SP CEP: 14.166-030   

Telefone: (16) 3041-1553     Email: comercial@ejmmedservice.com

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

52 CONE  DE  SINALIZAÇÃO
(formato  cônico)  na  cor  preta
com  faixas  refletivas  na  cor
amarela, com altura de 75 cm e
base de 40 cm. fabricado com
borracha de alta durabilidade e
resistente  a  ação do sol  e  do
clima. com ponta com encaixe

un 133 ARAQUARI

BLUMENAU

BRUSQUE

CAMBORIÚ

20

5

10

4

R$
45,79

R$
6.090,07
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ou  passagem  para  corrente
plástica.  peso  total  acima  de
3,0 kg, com mais de 40% dele
concentrado na base.

CONCÓRDIA

LUZERNA

REITORIA

RIO DO SUL

SANTA ROSA 
DO SUL

SÃO 
FRANCISCO 
DO SUL

20

5

6

33

20

10

73 FITA  DE  CONEXÃO  -
confeccionada  em  poliéster
com duas argolas em aço inox,
carga de ruptura 22kn, com 120
cm de comprimento.

un 11 ARAQUARI

CAMBORIÚ

RIO DO SUL

4

2

5

R$
58,90

R$
647,90

TOTAL R$6.737,97

3.    ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.
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- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br

ELIANDRO JOSE 
MACHADO:175448378
07

Assinado de forma digital por 
ELIANDRO JOSE 
MACHADO:17544837807 
Dados: 2020.10.20 10:59:13 -03'00'

Ata-132020-assinada-Eliandro-Jose-Machado-Comercio-e-Servicos-ME 35



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Videira

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.
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8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Assinaturas
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 2/2020, 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:

Safe Supply IT & Suprimentos Ltda. EPP.   CNPJ: 14.183.614/0001-60    Ins. Est.: 143.712.262.115
Rua Diana, 715 – CJ. 41 - Perdizes - São Paulo – SP - CEP: 05019-000. 

Fone: (11) 997 487 688 / (11) 3675 33 98 E-mail: governo.safe@outlook.com 

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

174 TALABARTE  DE
POSICIONAMENTO  em  nylon
com dois mosquetões. talabarte
em  poliéster  (nylon)  revestido
com  borracha,  com  faixa
interna  vermelha  para  avisar
quando  dever  ser  descartado,
ajustável  com  fivelas  e
mosquetões  de  aço  forjado

un 82 CAMBORIÚ

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA 
DO SUL

77

2

2

1

R$
120,00

R$
9.840,00
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19mm  dupla  trava.
comprimento  operacional  de
1,8m. normas: nbr 15834:2010
nbr  15835:2010  nbr
15836:2010  ou  alteração
posterior. com CA aprovado.

175 TALABARTE DE SEGURANÇA
TIPO Y, em cadarço tubular de
poliamida  e  poliéster  de  alta
tenacidade,  elástico  interno,
com  absorvedor  de  energia,
com  três  mosquetões,  sendo
dois  de  dupla  trava  com
abertura de 55 mm e um oval
para conectar ao cinturão com
abertura  de  19  mm,
confeccionados  em  aço,  com
trava  queda  de  sistema  rosca
fixado  no  absorvedor  de
energia,  de  aço  forjado  nas
extremidades  do  "y".  normas:
nbr  15834:2010  nbr
15835:2010 nbr 15836:2010 ou
alteração  posterior.  com  CA
aprovado.

un 10 ARAQUARI

CAMBORIÚ

RIO DO SUL

SANTA ROSA 
DO SUL

2

2

4

2

R$
150,00

R$
1.500,00

177 TALABARTE  SIMPLES  DE
SEGURANÇA,  ajustável,
confeccionado  em  tecido
poliéster na cor vermelha; dois
mosquetões nas extremidades,
sendo  um  mosquetão  com
55mm  e  outro  com  19mm;
comprimento  operacional  de
1,6m; com ou sem absorvedor
de  energia  tipo  pacote
integrado  a  fita  principal
comprimento  máximo  de  1
metro;  comprimento total  após
a  retenção  da  queda  de  2,8
metros  (após  o  uso  do
absorvedor  de  energia);
mosquetões de dupla trava, de
alumínio,  presos  nas
extremidades  da  fita  por  meio
de costura reforçada e etiqueta
indicadora  de  impacto
costurada  em  uma  das
extremidades  da  fita  próximo
ao  mosquetão.  normas:  nbr

un 10 CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

RIO DO SUL

2

4

4

R$
105,00

R$
1.050,00
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15834:2010  nbr  15835:2010
NBR 15836:2010 ou  alteração
posterior. com CA aprovado.

TOTAL R$12.390,00

3.    ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.
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- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
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6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Assinaturas
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 2/2020, 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:

Agnus Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli. CNPJ: 14.676.091/0001-94 I.E: 256.581.754
 Rua Neusa Aurora Diniz, 133 Forquilhinhas São José/SC CEP: 88106-771  

Fone/Fax: (48) 3039-2759 e (48) 3372-1949 E-mail: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br  

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

01 MATERIAL  PARA
AMBULATÓRIO/PRIMEIROS
SOCORROS.  Imobilizador
coxim  lateral  de  cabeça,
confeccionado  em  nylon
impermeável,  composto  por
duas  almofadas  com  orifício
para verificação do ouvido, uma
fronha (base) com velcro  para

un 05 BRUSQUE

CAMBORIÚ

FRAIBURGO

LUZERNA

VIDEIRA

1

1

1

1

1

R$
116,87

R$
584,35

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br

DENIS 
TEIXEIRA:07441
745977

Assinado de forma digital 
por DENIS 
TEIXEIRA:07441745977 
Dados: 2020.10.16 
15:18:55 -03'00'

Ata-152020-assinada-Agnus-Comercio-de-Maquinas-e-Equipamentos-Eireli 43



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Videira

fixar  as duas almofadas,  duas
fitas  para  fixar  o  equipamento
na  parte  superior  da  maca  e
mais duas para ajustar  e fixar
as almofadas (testa e queixo).
equipamento  translúcido  ao
raio x.

48 COLAR  CERVICAL  PARA
RESGATE, tamanho pp / p / m /
g / gg. peça única injetada em
poliestireno de alta densidade.
revestido com eva, resistente a
fratura;  confeccionado  em
polietileno  de  alta  densidade,
injetado em peça única. com 2
mm,  permitindo  uma  maior
resistência e apoio. é revestido
com  espuma  macia  tipo  eva
(etil  vinil  acetato)  especial.
fechado com velcro de 50 mm.
padrão de cores universal para
identificação  do  tamanho.  na
parte  posterior  (nuca),  possui
abertura  para  palpação  e
ventilação da nuca. na parte da
frente,  possui  abertura  que
permite  a  palpação  do  pulso
carotídeo e acesso à traquéia.
tamanho  a  ser  definido  no
pedido de compra.

un 51 ARAQUARI

CAMBORIÚ

FRAIBURGO

RIO DO SUL

SANTA ROSA 
DO SUL

VIDEIRA

4

4

9

30

2

2

R$
16,78

R$
855,78

153 PRANCHA PARA RESGATE E
IMOBILIZAÇÃO  EM
POLIETILENO,  ADULTO.
características:  dimensionada
para suportar vítimas com peso
até  180  kg,  rígida,  leve  e
confortável.  possuir  pegadores
amplos para facilitar o uso com
luvas.  translúcida,  para  o  uso
em  raio-x  e  ressonância
magnética.  possuir  aberturas
especificas  para  facilitar  a
imobilização  da  vítima.
produzida  em  polietileno  com
alta  resistência  a  impactos.
acompanhar jogo com 03 (três)
unidades  de  cinto  de
segurança.  produto  certificado
pela  anvisa e inmetro.  mínimo

un 08 ARAQUARI

BRUSQUE

CAMBORIÚ

SANTA ROSA 
DO SUL

3

1

1

3

R$
372,27

R$
2.978,16
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de 12 meses de validade após
a entrega.

164 REANIMADOR  PULMONAR
MANUAL,  tipo  ambu  adulto,
com:  balão  auto-inflável  em
silicone,  válvula  de  admissão
de  ar  com  conexão  para
entrada  de  oxigênio,  máscara
com bojo transparente e coxim
em  silicone,  tamanho  adulto,
válvula  unidirecional  com
acoplamento  externo  para
máscara,  válvula  de  escape
(pop-off),  válvula  de  controle
com  bolsa  reservatório  de
oxigênio  e  extensão  com
conector

un 10 ARAQUARI

BRUSQUE

FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA 
DO SUL

4

1

1

1

2

1

R$
242,55

R$
2.425,50

172 TALA  ARAMADA  RESGATE
PARA  IMOBILIZAÇÃO,
tamanhos  pp  /  p  /  m  /  g.
utilizada  na  imobilização  de
pacientes em resgate terrestre.
colorida  para  identificar  o  seu
tamanho,  nas  cores  padrão
para  resgate.  pode  ser  usada
com  fita  crepe,  bandagem  ou
gaze,  para  a  imobilização
completa.  é  usada  para
imobilização  provisória  no
resgate  e  transporte  de
acidentados.  não  requer  água
quente  ou  vapor  para  sua
aplicação.  pode  ser  lavada  e
reutilizada.  tamanho  a  ser
definido no pedido de compra.

un 108 ARAQUARI

CAMBORIÚ

FRAIBURGO

RIO DO SUL

5

77

1

25

R$
43,61

R$
4.709,88

173 TALA DE PAPELÃO,  tamanho
médio 50 x 20cm para resgate,
confeccionada  em  papelão
resistente,  com  furos  para
entrada  de  ar  ou  servir  como
amarra,  espessura  2mm.  tala
destinada  à  imobilização
provisória  de  membros
inferiores e superiores; kit com
10  unidades.  produto
certificado  pela  anvisa  e
inmetro.  mínimo  de  12  meses
de validade após a entrega.

un 285 ARAQUARI

BRUSQUE

CAMBORIÚ

FRAIBURGO

VIDEIRA

70

5

200

5

5

R$
14,84

R$
4.229,40

178 TESOURA  DE  RESGATE un 15 ARAQUARI 6 R$ R$
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PONTE  ROMBA.  tesoura
resgate  ponta  romba  corta
vestes, cabo, preto; 16 cm.

BRUSQUE

FRAIBURGO

RIO DO SUL

SANTA ROSA 
DO SUL

1

1

6

1

89,55 1.343,25

TOTAL R$17.126,32

3.    ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.
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- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
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6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.
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 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Assinaturas
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a)  pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo  com a classificação por  ela  alcançada e nas  quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 2/2020, 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:
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Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda   CNPJ: 18.274.923\0001-05    I.E: 170\0009009   
Rua Flresta, 380 – ACS Erechim.   Barão de Cotegipe - RS  CEP: 99.740-000

Fone/Fax: (54) 9 8412-1340      E-mail: mastersul@mastersul.com 

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

18 BOTA  EM  PVC  solado  anti-
derrapante,  com  forro  em
poliester,  de  cor  branca,  cano
medio  e  numeração  38  a  41,
conforme  nr  -  6  da  portaria
3.214 do mte. numeração a ser
definida no pedido de compra.

par 41 ARAQUARI

CONCÓRDIA

RIO DO SUL

SANTA ROSA 
DO SUL

VIDEIRA

5

2

14

10

10

R$
27,06

R$
1.109,46

19 BOTA  EM  PVC  solado  anti-
derrapante,  com  forro  em
poliester,  de  cor  branca,  cano
medio  e  numeração  42  a  44,
conforme  nr  -  6  da  portaria
3.214 do mte. numeração a ser
definida no pedido de compra.

par 39 ARAQUARI

CONCÓRDIA

SANTA ROSA 
DO SUL

VIDEIRA

16

3

10

10

R$
27,06

R$
1.055,34

35 CAPA  DE  CHUVA,  material
pvc,  forro  de  poliéster,  cor
amarela,  espessura  0,26mm,
costuras  através  de  solda
eletrônica, mangas longas, com
capuz, fechamento frontal com
quatro  botões  plásticos  de
pressão, tamanhos p / m / g /
gg  /  xg,  a  ser  definido  no
pedido  de  compra.  com  ca
aprovado.

un 143 ABELARDO

ARAQUARI

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

RIO DO SUL

SANTA ROSA

10

6

50

7

50

20

R$
12,30

R$
1.758,90

39 CARTUCHO  QUÍMICO  PARA
SER  UTILIZADO  COM  O
RESPIRADOR purificador de ar
de  manutenção,  reutilizável,
meia peça facial. composto de
recipiente  plástico,  contendo
carvão ativado tratado. classe 1
-  vapores  orgânicos  e  gases
ácidos. para proteção das vias
respiratórias do usuário  contra
gases  ácidos  e  vapores
orgânicos,  conforme  limite  da
in-01  de  11/04/1994.  deve  ser
compatível  com  respirador
semifacial  3m  série  6000

un 62 LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA 
DO SUL

2

40

20

R$
39,54

R$
2.451,48
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existentes  no  almoxarifado  do
campus. com CA aprovado.

40 CARTUCHO  QUÍMICO  PARA
SER  UTILIZADO  COM  O
RESPIRADOR purificador de ar
de  manutenção,  reutilizável,
meia peça facial. composto de
recipiente  plástico,  contendo
carvão  ativado  tratado.  classe
1-  multigases.  para  proteção
das  vias  respiratórias  do
usuário  contra  multigases,
conforme  limite  da  in-01  de
11/04/1994;  deve  ser
compatível  com  respirador
semifacial  3m  série  6000
existentes  no  almoxarifado  do
campus. Com CA aprovado.

un 104 ARAQUARI

CONCÓRDIA

LUZERNA 

RIO DO SUL

SANTA ROSA 
DO SUL

SÃO 
FRANCISCO 
DO SUL

5

4

7

53

15

20

R$
52,23

R$
5.431,92

54 CONJUNTO  PARA
APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS
-  vestimenta  de  corpo  inteiro,
confeccionada  em  tecido  tipo
tela  65%  algodão  e  35%
poliéster,  com  tratamento
hidrorrepelente  e  material
impermeável,  tipo  bagum
laminado de pvc (policloreto de
vinila)  acoplado  ao  tecido  de
poliéster, composta de: camisa
de mangas compridas até aos
punhos e cavas retas, gola com
velcro  na  parte  frontal  abaixo
do  pescoço,  para  fechamento
na abertura da gola e tiras de
tecido na cintura  para ajustes;
calça  comprida  até  aos  pés,
tipo  reta,  com  áreas  de
proteção  com  material
impermeável,  costurada  na
parte frontal e atrás das pernas,
sem tecido por baixo, com tiras
de tecido no cós para ajustes;
viseira facial,  com cabedal em
tecido,  do  tipo  tela,  65%
algodão  e  35% poliéster,  com
velcro  no  fechamento  para
ajuste da peça na parte de traz
e em torno da cabeça. na parte
frontal,  uma  lâmina  de  pvc

conj 73 ABELARDO

ARAQUARI

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

RIO DO SUL

SANTA ROSA 
DO SUL

VIDEIRA

2

3

10

12

1

23

20

2

R$
58,71

R$
4.285,83
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semirrígido, de cor cristal e com
0,25 mm de espessura; capuz
isolado tipo boné com proteção
do  pescoço,  confeccionado
com  o  mesmo  material
hidrorrepelente  das  peças  da
camisa  e  da  calça,  composto
por  boné  com  aba  frontal  de
polietileno rígido revestido com
o  mesmo  material
hidrorrepelente,  pala  para
proteção do pescoço e da parte
superior  dos  ombros,
confeccionados com o mesmo
tecido  hidrorrepelente,  com
velcro  para  o  fechamento  da
abertura  frontal  em  baixo  do
queixo. tamanhos g / GG / XG,
A SER definido  no  pedido  de
compra.  normas:  ISO/DIS
27065. Com CA aprovado.

60 CREME PROTETOR PARA AS
MÃOS  para  proteção  da  pele
do  usuário  contra  o  ataque
agressivo  de  produtos
químicos: água, tolueno, xileno,
nhexano, cloreto de metieleno,
clorofórmio,  percloroetileno,
tricloroetileno,  metiletilcetona
(mek),  éter  de  petróleo,  água-
raz, gasolina, óleo mineral, óleo
diesel,  querosene,  óleo  de
corte, thinner – grupo 3. uso em
laboratórios,  oficinas  e
manutenção. com certificado de
aprovação  do  ministério  do
trabalho e emprego (CA).

un 239 ARAQUARI

BLUMENAU

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA 
DO SUL

VIDEIRA

10

20

1

6

10

180

10

2

R$
7,65

R$
1.828,35

105 LUVA DE SEGURANÇA nitrílica
cor verde tamanhos p / m / g.
alta  resistência  química
(derivados  de  petróleo,
soluções  ácidas  e  alcalinas,
solventes,  óleos,  graxas),
produtos de limpeza pesada e
inseticidas.  borracha  nitrílica
com  maior  resistência  à
abrasão  e  higienização.
formato anatômico e espessura
com alto nível de sensibilidade.

par 1224 ABELARDO

ARAQUARI

BLUMENAU

BRUSQUE

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

30

45

20

20

60

60

1

R$
9,90

R$
12.117,60
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forro  e  palma  antiderrapante.
material: borracha nitrílica, cor:
verde. tamanho: p/m/g. normas
en 420:2003  +  en  374-1:2003
ou  mt  11/1977  ou  alteração
posterior.  tamanho  a  ser
definido no pedido de compra.
com ~CA aprovado.

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA 
DO SUL

SÃO BENTO 
DO SUL

VIDEIRA

300

60

615

3

10

170 PRÉ-FILTRO  para  partículas
tóxicas  P-2,  tamanho  único  -
para uso com retentor acoplado
adaptável  ao  cartucho
específico,  para  ser  utilizado
com respirador de ar tipo peça
semifacial,  confeccionado  em
borracha  ou  silicone,  com
tirantes elásticos e suporte em
material  plástico  para
adaptação  na  cabeça  do
usuário.  com  certificado
aprovação  do  ministério  do
trabalho e emprego (CA).

un 64 ARAQUARI

FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

10

1

3

50

R$
12,63

R$
808,32

TOTAL R$30.847,20

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.
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- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata  de registro  de preços decorrente  desta  licitação,  até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).
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6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
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7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Assinaturas
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 02/2020, 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:

Silvenina Uniformes Ltda EPP      CNPJ: 18.386.337/0001-44        I.E.: 07.647.759/001-26   

Quadra C4, Lotes 10/11, Loja 04 Taguatinga Centro, Brasília-DF, CEP: 72.010-040 

TELEFONES: (61) 3037-6222 / (61) 99167-0276 / EMAIL: silveninauniformes@gmail.com 

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

26 Calça masculina em brim para trabalho
na área de alimentos,  na  cor  branca,
com  cintura  em  elástico  e  barbante
para  fixação,  com  bolso  lateral,  com
lapela  fechada  com  velcro  e  logotipo
padrão  do  instituto  bordado  ou
serigrafado  acima  do  joelho  direito.
100%  algodão.  Costura  tripla  no
gancho  entre  as  pernas,  com  travete
nos  pontos  vulneráveis.  Densidade

un 75 ARAQUARI

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

5

30

10

20

10

R$
31,90

R$
2.392,50
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260g/m² com laudo de composição do
tecido e gramatura com variância de 2
pontos  para  mais  ou  para  menos.
Tamanho e logotipo a ser  definido no
pedido de compra.

82 Guarda  pó em brim  para  trabalho  na
área de alimentos, padrão laboratório,
cor  branca,  manga  longa  com  punho
elástico,  sistema  de  fechamento  com
botão  de  pressão.  Bolsos  na  parte
frontal, na altura do quadril. Tamanhos
p/ m / g e gg.100% algodão. Tamanho a
ser definido no pedido de compra.

un 39 CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

5

20

4

10

R$
32,00

R$
2.392,50

TOTAL R$3.640,50

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.
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- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br

Ata-172020-assinada-Silvenina-Uniformes-Ltda-EPP 60



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Videira

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.
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 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Assinaturas
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E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 02/2020, 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:

Extincom do Brasil Comércio EeManutenção de Extintores e Equipamentos de Segurança Eireli
CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98  

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná 

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br 

Item Descrição Un Qtd Local de Entrega Qtd Unitária Valor
Unitário

Valor Total

03 Ascensor  blocante  com  punho  -
ascensor  blocante  confeccionado  em
liga  de  alumínio  e  aço  galvanizado,
trava dentada,  1 (um)  orifício  em sua
parte superior e 2 (dois) em sua parte
inferior  para  fixação  de  mosquetão,
punho emborrachado; uso com cordas

un 05 LUZERNA 5 R$
210,00

R$
1.050,00
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de  11  mm,  gravação  na  peça  da
espessura da corda. Peso máximo de
220g  ;  carga  de  ruptura  mínima  de
12kn;.  Carga mínima de ruptura  peça
blocante 4kn.

08 Avental de segurança para proteção do
tronco  contra  respingos  de  materiais
em fusão, operação de solda e corte;
agentes  abrasivos  e  escoriantes;
confeccionado  em  raspa  curtida  ao
cromo, com tiras e fivelas para ajuste,
para  uso  em  trabalhos  de  soldagem,
altura  total  de  1000  mm.  Com
certificado de aprovação do ministério
do trabalho e emprego (ca).

un 56 ARAQUARI

BLUMENAU

CAMBORIÚ

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

5

5

1

25

10

10

R$
17,55

R$
982,80

10 Avental  frigorífico  descartável  de
polietileno  reciclável,  gramatura  8
micras,  medindo  aproximadamente
1,20  x  0,70  m.  Pacote  com  100
unidades.

un 140 CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

50

83

2

5

R$
40,47

R$
5.665,80

11 Bloqueador,  bloqueador  solar,  fps  30,
loção  cremosa,  dermatologicamente
testada, vitamina e, hipoalergênico, não
comedogênico, resistente a água e ao
suor,  com repelente,  embalagem com
mínimo 120 gramas.

Bisnag
a

120g

122 CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

VIDEIRA

50

7

10

20

30

5

R$
8,10

R$
988,20

 13 Blusa  de  segurança  cor  branca,  em
moletom, felpada internamente, punhos
elásticos,  gola  careca,  mangas  com
punho.  Certificado  de  aprovação  (ca)
do ministério do trabalho - considerado
um  epi  para  agentes  térmicos.
Tamanhos p / m / g / gg, a ser definido
no pedido de compra.

un 11 CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

1

10

R$
59,80

R$
657,80

15 Boné,  boné  tipo  árabe,  helanca,  aba
frontal,  fechamento  no  pescoço  por
velcro, elástico na parte de trás, verde,
unidade. Com ca aprovado.

un 91 ARAQUARI

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

12

30

2

1

16

30

R$
9,48

R$
862,68

16 Bota  em  pvc  solado  antiderrapante,
com forro em poliéster, de cor branca,
cano  alto  e  numeração  38  a  41,
conforme nr  -  6  da  portaria  3.214 do
mte.  Numeração  a  ser  definida  no

par 70 ABELARDO

ARAQUARI

CONCÓRDIA

2

5

18

R$
28,76

R$
2.013,20
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pedido de compra.
RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

30

15

17 Bota  em  pvc  solado  antiderrapante,
com forro em poliéster, de cor branca,
cano  alto  e  numeração  42  a  44,
conforme nr  -  6  da  portaria  3.214 do
mte.  Numeração  a  ser  definida  no
pedido de compra.

par 103 ARAQUARI

CONCÓRDIA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

7

36

45

15

R$
28,76

R$
2.962,28

20 Bota  em  pvc,  solado  antiderrapante,
com forro em poliéster, de cor branca,
cano  alto  e  numeração  35  a  37,
conforme nr  -  6  da  portaria  3.214 do
mte.  Numeração  a  ser  definida  no
pedido de compra.

par 29 ARAQUARI 

CONCÓRDIA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

4

8

12

5

R$
28,76

R$
834,04

21 Bota  em  pvc,  solado  antiderrapante,
com forro em poliéster, de cor branca,
cano  médio  e  numeração  35  a  37,
conforme nr  -  6  da  portaria  3.214 do
mte.  Numeração  a  ser  definida  no
pedido de compra.

par 40 ABELARDO

ARAQUARI

CAMBORIÚ

30

5

5

R$
26,96

R$
1.078,40

28 Calçado de segurança tipo sapato de
vaqueta preta tam. 35 a 37 - calçado de
segurança  tipo  sapato  para  uso  em
locais onde haja baixa concentração de
água, confeccionado em vaqueta preta,
com  bico  reforçado,  sem  biqueira  de
aço,  com elástico nas laterais,  solado
bi-ensidade  em  poliuretano  (pu)
injetado diretamente no cabedal.  Com
certificado de aprovação do ministério
do  trabalho  e  emprego  (ca).
Numeração a ser definida no pedido de
compra.

par 37 ARAQUARI

BLUMENAU

CAMBORIÚ

SANTA ROSA DO 
SUL

20

5

2

10

R$
35,31

R$
1.306,47

29 Calçado de segurança tipo sapato de
vaqueta preta tam. 38 a 41 - calçado de
segurança  tipo  sapato  para  uso  em
locais onde haja baixa concentração de
água, confeccionado em vaqueta preta,
com  bico  reforçado,  sem  biqueira  de
aço,  com elástico nas laterais,  solado
bidensidade  em  poliuretano  (pu)
injetado diretamente no cabedal.  Com
certificado de aprovação do ministério
do  trabalho  e  emprego  (ca).
Numeração a ser definida no pedido de
compra.

par 46 ARAQUARI

BLUMENAU

CAMBORIÚ

SANTA ROSA DO 
SUL

VIDEIRA

20

5

8

10

3

R$
35,31

R$
1.624,26

30 Calçado de segurança tipo sapato de
vaqueta preta tam. 42 a 44 - calçado de
segurança  tipo  sapato  para  uso  em
locais onde haja baixa concentração de
água, confeccionado em vaqueta preta,
com  bico  reforçado,  sem  biqueira  de
aço,  com elástico nas laterais,  solado
bidensidade  em  poliuretano  (pu)

par 59 ARAQUARI

BLUMENAU

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

15

5

10

13

R$
35,31

R$
2.083,29
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injetado diretamente no cabedal.  Com
certificado de aprovação do ministério
do  trabalho  e  emprego  (ca).
Numeração a ser definida no pedido de
compra.

SANTA ROSA DO 
SUL

VIDEIRA

10

6

31 Capa  de  chuva  tam  eg  cor  preta  -
confeccionada  em  polietileno  com
elástico  nas  mangas,  capuz.  Para
trabalhos  de  mata  adentro.  Com
certificado de aprovação do ministério
do trabalho.

un 42 ARAQUARI

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

1

29

3

4

5

R$
15,69

R$
658,98

32 Capa  de  chuva  tam  g  cor  preta  -
confeccionada  em  polietileno  com
elástico  nas  mangas,  capuz.  Para
trabalhos  de  mata  adentro.  Com
certificado de aprovação do ministério
do trabalho.

un 40 ARAQUARI

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

10

10

3

5

2

10

R$
11,85

R$
474,00

33 Capa de chuva tamanho extra grande -
vestimenta  de  segurança,  laminada,
resistente  a  rasgos,  que  permita  boa
mobilidade  ao  usuário,  confeccionada
em  tecido  sintético,  revestido  de  pvc
em ambas as faces, transparente. Com
certificado de aprovação do ministério
do trabalho.

un 34 ARAQUARI

BRUSQUE

CONCÓRDIA

LUZERNA

10

3

24

5

R$
18,50

R$
629,00

34 Capa  de  chuva  tamanho  grande:
vestimenta de segurança tipo capa de
segurança,  laminada,  resistente  a
rasgos, que permita boa mobilidade ao
usuário,  confeccionada  em  tecido
sintético revestido de pvc em ambas as
faces, transparente. Com certificado de
aprovação do ministério do trabalho.

un 13 CONCÓRDIA

LUZERNA

RIO DO SUL

6

5

2

R$
18,50

R$
240,50

36 Capacete, capacete de segurança, tipo
aba frontal, classe b, material dielétrico,
polietileno de alta densidade,  carneira
com cintas duplas cruzadas ajustáveis,
com jugular, peça absorvedora de suor
na  parte  frontal  interna,  suspensão
fikafirme  antialérgica,  4  pontos  de
apoio, branco. Normas: nbr 8221:2003
ou  alteração  posterior.  Com  ca
aprovado.

un 05 ARAQUARI

FRAIBURGO

RIO DO SUL

2

1

2

R$
25,90

R$
129,50

37 Capuz balaclava para eletricista nr  10
risco  2,  retardante  a  chamas  contra
arco elétrico. Confeccionado em malha
100%  algodão  retardante  a  chamas
para  proteção  total  da  cabeça  e
pescoço  contra  chama  direta  e  calor
irradiado  de  arco  elétrico.  Ideal  para

un 08 CAMBORIÚ

FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

1

1

1

5

R$
91,07

R$
728,56
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eletricistas  em  conjunto  com  protetor
facial  contra  arco  elétrico,  atpv  9,6
cal/cm²,  gramatura:  220  g/m².
Tamanho: único. Com ca aprovado.

42 Chapéu  de  palha  (roceiro)  de  abas
largas e cor clara para proteção contra
o  sol,  chuva,  salpicos,  etc.  Tamanho
grande  (medida  mínima  da
circunferência da cabeça: 58cm) . Com
certificado de aprovação do ministério
do trabalho.

un 168 ABELARDO

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

3

51

18

66

30

R$
21,26

R$
3.571,68

44 Chave storz, para conexões de engate
rápido  (storz)  dupla  1.½”  x  2.½”
confeccionada  em  latão  de  alta
resistência.

un 77 CONCÓRDIA

LUZERNA

RIO DO SUL

6

1

70

R$
8,00

R$
616,00

46 Cinturão  de  segurança,  tipo  pára-
quedista  (alpinista),  para  proteção  do
usuário  contra  riscos  de  queda  em
trabalhos em altura, confeccionado de
cadarço  de  material  sintético,  dotado
de  uma  fivela  dupla  sem  pino,
confeccionada  de  aço  estampado,
utilizada  para  ajuste  na  cintura;  uma
fivela de aço,  utilizada para ajuste de
uma fita peitoral e uma argola em "d"
confeccionada  de  aço  forjado,
localizada  na  parte  traseira,  na  altura
dos ombros, regulável ao cinto através
de  um  passador  plástico.  O
equipamento deve vir com o talabarte
de  segurança  de  corda  azul
confeccionada de nylon torcido, com 12
mm de diâmetro,  com um mosquetão
de aço forjado, de dupla trava, fixo em
uma  das  extremidades  através  de
encastroamento  e  laço  na  outra
extremidade,  fixo  também  através  de
encastroamento.  Com  certificado  de
aprovação do ministério do trabalho e
emprego (ca)

un 21 ARAQUARI

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

VIDEIRA

2

3

1

1

5

5

1

3

R$
74,30

R$
1.56,30

55 Conjunto para aplicação de defensivos
-  vestimenta  de  corpo  inteiro,
confeccionada em tecido tipo tela 65%
algodão  e  35%  poliéster,  com
tratamento  hidrorrepelente  e  material
impermeável,  tipo bagum laminado de
pvc (policloreto de vinila) acoplado ao
tecido  de  poliéster,  composta  de:
camisa de mangas compridas até aos
punhos e cavas retas, gola com velcro
na  parte  frontal  abaixo  do  pescoço,
para fechamento na abertura da gola e
tiras de tecido na cintura para ajustes;
calça comprida até aos pés, tipo reta,
com  áreas  de  proteção  com  material
impermeável, costurada na parte frontal
e  atrás  das  pernas,  sem  tecido  por

conj 18 ABELARDO

CAMBORIÚ

FRAIBURGO

SANTA ROSA DO 
SUL

2

5

1

10

R$
79.31

R$
1.427,58
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baixo, com tiras de tecido no cós para
ajustes; viseira facial, com cabedal em
tecido, do tipo tela, 65% algodão e 35%
poliéster,  com  velcro  no  fechamento
para ajuste da peça na parte de traz e
em torno da cabeça. Na parte frontal,
uma lâmina de pvc semirrígido, de cor
cristal  e  com 0,25 mm de espessura;
capuz isolado tipo boné com proteção
do  pescoço,  confeccionado  com  o
mesmo  material  hidrorrepelente  das
peças da camisa e da calça, composto
por boné com aba frontal de polietileno
rígido revestido com o mesmo material
hidrorrepelente, pala para proteção do
pescoço  e  da  parte  superior  dos
ombros, confeccionados com o mesmo
tecido hidrorrepelente, com velcro para
o  fechamento  da  abertura  frontal  em
baixo do queixo. Tamanhos p / m, a ser
definido no pedido de compra. Normas:
iso/dis 27065. Com ca aprovado.

56 Corda  estática  de  segurança  -
constituído  em  trançado  triplo  e  alma
central.  Trançado  externo  em
multifilamento  de  poliamida,  trançado
intermediário  e  o  alerta  visual  na  cor
amarela  em  multifilamento  de
polipropileno  ou  poliamida  na  cor
amarela  com  o  mínimo  de  50%  de
identificação, não podendo ultrapassar
10%  da  densidade  linear.  Trançado
interno em multifilamento de poliamida
e alma central torcida em multifilamento
de poliamida. Cabo sem capa externa
(mínimo):  15kn=1.529(kgf)  -  diâmetro
do  cabo:  diâmetro  nominal  (mínimo):
12,0mm - desvio limite: +0,5mm - corda
de  segurança  desenvolvida  para  uso
específico  em  cadeiras  suspensas  e
cabo-guia  de  segurança  para  fixação
de  trava-quedas.  Marcação  com  fita
inserida no interior do trançado interno
gravado nr  18.16.5 iso 1140 - 1990 e
fabricante com cnpj. Comprimentos em
metros. Incluir o aviso: “cuidado: cabo
para  uso  específico  em  cadeiras
suspensas.

m 312 ARAQUARI

CAMBORIÚ

RIO DO SUL

VIDEIRA

100

10

102

100

R$
3,60

R$
1.123,20

66 Esguicho tipo agulheta para mangueira
de  hidrante  conexão  (1.½”).  Esguicho
para combate a incêndio tipo jato sólido
diâmetro  1.½'',  engate  rápido  storz,
tronco  cilíndrico  requinte  fixo  de  25
mm,  confeccionado  em  latão  de  alta
resistência  nas  partes  fundidas
conforme norma nbr 6314 liga 86.400
da abnt.

un 20 RIO DO SUL 20 R$
40,00

R$
800,00

68 Fita adesiva para sinalização em piso,
na  cor  amarela  vivo  canário,  com
largura de 50mm. Rolo de 30 metros.

Rolo
30m

46 ARAQUARI

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

2

6

2

R$
18,84

R$
866,64
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FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

2

10

24

69 Fita adesiva para sinalização em piso,
na  cor  verde  claro  pantone  376  c
(padrão do ifc), com largura de 50mm.
Rolo de 30 metros.

Rolo
30m

33 ARAQUARI

CAMBORIÚ

FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

2

6

2

3

20

R$
24,90

R$
821,70

70 Fita adesiva para sinalização em piso,
na cor vermelho pantone 485 c (padrão
do ifc), com largura de 50mm. Rolo de
30 metros.

Rolo
30m

35 ARAQUARI

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

LUZERNA

RIO DO SUL

2

6

2

3

22

R$
18,81

R$
658,35

74 Fita  lixa  incolor  (antiderrapante)  para
escadas,  com  50  mm  de  largura,
autocolante. Padrão tipo 3m. Rolo de 5
metros.

Rolo
5m

225 BRUSQUE

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

RIO DO SUL

10

5

10

200

R$
22,70

R$
5.107,50

75 Fita zebrada amarelo /  preto,  material
plástico, 7cm x 200m.

Rolo
200m

137 ARAQUARI

BLUMENAU

BRUSQUE

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

RIO DO SUL

20

15

3

52

5

2

40

R$
6,76

R$
926,12

TOTAL R$42.448,83

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 
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- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.
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6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.
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7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Assinaturas
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 02/2020, 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:

TERRITORIO ELETRICO EIRELI       CNPJ: 19.675.791/0001-88       I.E.: 0024728470016 

Rua Coronel Augusto Camargos, nº 491 - Bairro Centro CEP: 31.015-740 CIDADE/UF: Contagem/MG 

TELEFONE: (31) 3357-7257   E-MAIL: territorioeletrico@gmail.com 

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

53 Conjunto  de vara  de manobra  com 5
estágios.  Descrição:  vara de manobra
seccionável em fibra de vidro diâmetro
38  mm,  composto  de  5  elementos
seccionáveis  com  comprimento  de
6,45m  para  uso  em  alta  tensão,
reforçadas com resina epóxi, com alta
resistência  mecânica  e  elétrica,  e
protegida internamente com núcleo de
poliuretano. Acompanha 25m de corda
de poliamida trançada 12mm, bolsa de
lona  com 5  divisórias  para  transporte
da  vara  e  bolsa  para  transporte  do
gancho  de  ancoragem  e  corda,  que
atenda integralmente à norma astm f-

un 03 CAMBORIÚ

RIO DO SUL

2

1

R$
1.027,12

R$
3.081,36
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1826-00. Carga de até 50 kv, de acordo
com as normas nbr 14540, astm f711,
iec60832 e nr10.

TOTAL R$3.081,36

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br

Ata-202020-assinada-Territorio-Eletrico-Eireli 75



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Videira

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Assinaturas
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Assinado de forma digital por 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 02/2020, 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:

VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME 

CNPJ: 20.515.304/0001-07 . I.E 143.661.677.111   

RUA OLIVIA DE OLIVERA, 35 - VILA GRANADA – SÃO PAULO – SP – CEP? 03654 – 060  

TELEFONE/CELULAR:11 2957 9824 / 11 94732-6235 E-MAIL: comercial@herculesferramentas.com.b 

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

25 Cadeira  de  rodas  -  construída  em
alumínio  aeronáutico,  estrutura
dobrável  em  x,  pintura  eletrostática
epóxi,  estofamento  em nylon,  encosto
com regulagem de altura, almofada em
espuma,  rodas  traseiras  de  24´´,  em
alumínio  com  pneus  anti-furo,  rodas
dianteiras de 6´´  maciças,  com garfos

un 09 ARAQUARI

BRUSQUE

CAMBORIÚ

LUZERNA

RIO DO SUL

3

1

1

1

3

R$
1.340,00

R$
12.060,00
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injetados  em  nylon,  sistema  de
desmontagem  rápida  nas  rodas
traseiras ´quick release´ freios bilaterais
reguláveis,  protetores  de  roupa  apoio
para  pés,  articuláveis,  rebatíveis,
removíveis  e  reguláveis  em  altura,
apoio  para  braços  escamoteáveis.
Placa com 2 posições para regulagem
do  centro  de  gravidade,  rodas  anti-
tombo,  capacidade  para  120  kg,
larguras  do  assento  46  cm,
profundidade do assento: 40 cm, altura
do encosto: 40 cm. Garantia de 1 (um)
ano.

TOTAL R$12.060,00

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.
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- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
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6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br

Ata-212020-assinada-Vendramini-Com.-e-Serv.-de-Equipamnetos-Eireli 80



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Videira

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Assinaturas
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RICARDO 
DIAS 
VENDRAMI
NI:3135152
5883

Assinado de 
forma digital por 
RICARDO DIAS 
VENDRAMINI:313
51525883 
Dados: 2020.10.16 
10:02:17 -03'00'
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 02/2020, 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:

K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP 

CNPJ 21.971.041/0001-03      I.E.:177.338.790.110 

Rua: Marechal Mascarenhas De Moraes, N° 88, Sala  A – Araçatuba/Sp     Cep. 16075-370 

Fone – 18 – 36212782               E-mail – licitacao2@kcrequipamentos.com.br

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

78 Balança antropométrica adulto digital -
com  capacidade  de  ate  180kg
aproximado,  pesagem  mínima  2  kg,
estrutura  em  chapa  aço  e  carbono,
régua antropométrica com escala de 2
mm, em alumínio plataforma de 880 x
290mm,tapete  emborrachado  anti
derrapante,  pês  reguláveis,  régua  em

un 08 ARAQUARI

CAMBORIÚ

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

4

1

2

1

R$
1.250,00

R$
10.000,00
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aço cromado ,cursor em aço inoxidável
na cor branca 220v/380v.

TOTAL R$10.000,00

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
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6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 07 de outubro de 2020.

Assinaturas
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25\2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 02/2020, 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:

JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO – EPP  CNPJ 22.276.236/0001-98 
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 170, Sala 21 B, CEP: 15.200-000, Bairro: Centro

 José Bonifácio-SP  - CEP:15.200-000

Telefone/Fax: (17) 3363-4424    E-mail:lspregoes@gmail.com 

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

04 Avental de segurança para cozinha, na
cor  azul,  utilizado  em  trabalhos  com
temperatura  até  250°c.  Medidas:  0,92
m x 0,62 m. Confeccionado em tecido
especial,  com tratamento  em silicone,
com tiras do mesmo material. Normas:
iso  11611:2007  iso  11612:2008  ou
alteração posterior. Com ca aprovado.

un 30 CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

1

2

12

15

R$
117,88

R$
3.536,40
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106 Luva  de  segurança  para  proteção
contra  calor,  confeccionada  em
aramida/carbono ou kevlar, forrado com
tecido de algodão, costurado com linha
de  algodão/aramida  ou  kevlar;  punho
de  20  cm  (comprimento  40  cm),  do
mesmo  material  ou  totalmente
aluminizada.  Resistente  a
aproximadamente  250°c.  Com
certificado de aprovação do ministério
do trabalho e emprego (ca).

par 85 ARAQUARI

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

3

6

51

1

13

11

R$
54,64

R$
4.644,40

147 Luva  de  pvc  para  baixa  temperatura
tamanho p / m / g - com forro de lã e
isolamento  térmico,  para  uso  em
câmaras  frias  com  temperaturas  até
-35°c. Com certificado de aprovação do
ministério do trabalho e emprego – mte.
Tamanho a ser  definido no pedido de
compra.

par 63 CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

RIO DO SUL

2

50

1

10

R$
70,44

R$
4.437,72

TOTAL R$12.618,52

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.
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- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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
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6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.
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8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 08 de outubro de 2020.

Assinaturas
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27\2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 02/2020, 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:

SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI   CNPJ: 25.235.133/0001-78    I.E.: 002797966.00-72 

AV Tropical 2565 loja 1 Bairro Tropical - Contagem/MG Cep 32.070-380 

Telefone/Fax: (31) 3353-8970 (31) 99910-6889 (31) 98551-7927 E-mail: sms.servicos01@gmail.com 

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

64 Escada  plataforma  trepadeira.
Fabricada  em  duralumínio  extrudado
d5unidades,  têmpera  t6c,  tubos
redondos  com  no  mínimo  2mm  de
espessura,  com rodas emborrachadas
de 4"  (polegadas) fixas com freios de
dupla ação na base da frente e base
emborrachada  atrás.  Possuir  2,50
metros  de  altura  e  0,50  metros  de
largura,  com  9  degraus  mais  a

un 08 ARAQUARI

RIO DO SUL

5

3

R$
2.606,39

R$
20.851,12
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plataforma. A área da plataforma deve
ser  de  0,50x0,70m  confeccionada  em
chapa de alumínio anti-derrapante com
5mm  de  espessura.  A  escada  deve
possuir  corrimão  e  guarda  corpo  na
plataforma com altura  de 0,90 metros
confeccionados com o mesmo material
da estrutura da escada. Carga máxima
de trabalho de 300 kg. Certificação nbr
iso  9001/2000  e  selo  de  garantia  do
inmetro.

108 Luva em malha de aço, 100% aço inox,
anatômico, ambidestra, tamanhos p / m
/ g, espessura elo 0,5mm, diâmetro do
elo  3,1mm,  fechamento  com  fivela
metálica.  Normas  iso  13999-1:1999  +
iso13999-2:2003 ou alteração posterior.
Tamanho a ser  definido no pedido de
compra. Com ca aprovado.

par 31 ARAQUARI

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

SÃO FRANCISCO 
DO SUL

4

10

5

1

3

6

2

R$
330,00

R$
10.230,00

144 Óculos de segurança em policarbonato
com  lente  fumê,  que  proteja  contra
partículas multidirecionais;  hastes com
ajustes  telescópico  e  angular  das
lentes.  Apoio nasal  macio e ajustável.
Canal  de  ventilação  para  ajudar  a
prevenir o embaçamento. Tratamentos
anti-embaçante e anti-risco das lentes.
Proteção  contra  raios  uva  e  uvb;
conforme norma ansi  z 87.1 de 2003.
Com ca aprovado.

un 121 ABELARDO

ARAQUARI

BLUMENAU

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

SANTA ROSA DO 
SUL

10

20

10

25

34

2

20

R$
25,12

R$
3.039,52

145 Óculos de segurança em policarbonato
com  lente  incolor,  que  proteja  contra
partículas multidirecionais;  hastes com
ajustes  telescópico  e  angular  das
lentes.  Apoio nasal  macio e ajustável.
Canal  de  ventilação  para  ajudar  a
prevenir o embaçamento. Tratamentos
anti-embaçante e anti-risco das lentes.
Proteção  contra  raios  uva  e  uvb;
conforme norma ansi  z 87.1 de 2003.
Com ca aprovado.

un 1100 ABELARDO

ARAQUARI

BLUMENAU

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

IBIRAMA

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

SÃO BENTO DO 
SUL

10

90

50

50

90

10

50

270

250

90

50

R$
20,20

R$
22.220,00

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br

Ata-272020-SMS-COMERCIO-E-SERVICOS-EIRELI 92

http://www.ifc-videira.edu.br/


Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Videira

SÃO FRANCISCO 
DO SUL

VIDEIRA

50

40

146 Óculos de segurança para uso geral na
área hospitalar, constituídos de um arco
de  náilon  com  duas  fendas  nas
extremidades, utilizadas para o encaixe
de  um  visor  de  policarbonato  incolor,
com proteção lateral e apoio nasal  na
mesma  peça.  As  hastes  são
confeccionadas do mesmo material do
arco e são compostas de duas peças:
uma semi-haste vazada com uma das
extremidades fixadas ao arco por meio
de  pino  metálico  e  outra  semi-haste
com  um  pino  plástico  em  uma  das
extremidades  e  que  se  encaixa  na
outra  extremidade  da  semi-haste
anterior  e  que  permite  o  ajuste  do
tamanho  através  de  quatro  estágios.
Permite  a  sobreposição  de  óculos  de
grau. Lentes com tratamento anti-risco
e  anti-embaçante.  Com  certificado  de
aprovação do ministério do trabalho e
emprego (ca).

un 115 ARAQUARI

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

RIO DO SUL

20

25

8

2

60

R$
10,79

R$
1.240,85

159 Protetor facial arco elétrico risco 2 nr10
para  eletricista  (com  capacete).
Desenvolvido  para  realização  de
trabalho com segurança em locais  de
alta-tensão e trabalho com elétrica em
geral. Proteção contra arco elétrico de
atpv 18 cal/cm². Com queixeira.  Lente
de policarbonato de 185 mm de altura,
510  mm  de  largura  e  2  mm  de
espessura,  acoplada  em  suporte
adaptador  com  regulagem  de
posicionamento  simples  para  fixação
no  capacete.  Para  ser  usado  em
conjunto  com  capuz  balaclava  para
eletricista risco 2. Com ca aprovado.

un 12 CAMBORIÚ

FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

1

1

2

8

R$
939,77

R$
11.277,24

161 Protetor  facial,  frontal  e  lateral,  até  a
altura do queixo (aprox. 30 cm), de uso
clínico  e  de  serviços  de  manutenção,
para  proteção  contra  impacto  de
partículas,  fragmentos  e  respingos  de
produtos  químicos  e  de  metais
fundentes na região da face, com visor
100% transparente, com material leve,
anti-risco  e  antiembaçante.  Ajustável
independentemente  da  circunferência
craniana, próprio para sobrepor óculos
graduados,óculos  de  proteção  e
respiradores,  não  descartável,  que
ofereça facilidade de desinfecção. Com
certificado de aprovação do ministério
do trabalho e emprego (ca).

un 63 ARAQUARI

BLUMENAU

CAMBORIÚ

FRAIBURGO

RIO DO SUL

5

20

1

1

36

R$
37,75

R$
2.378,25

TOTAL R$71.236,98
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3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 08 de outubro de 2020.

Assinaturas
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28\2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 02/2020, 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:

SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI    CNPJ: 25.249.082/0001-33    I.E.: 10.668.326-8 

RUA 4, SN QUADRA 14 LOTE 37 SALA 2 - SETOR MANDU II Cidade: LUZIANIA/GO CEP: 72814-590

Telefone: 61 3601-2831 E-Mail: solution-comercio@hotmail.com  

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

02 Apoio para os pés ergonômico, três a
cinco  estágios,  textura  antiderrapante,
com  sapatas  antideslizantes,  placa
plataforma de 44cm a 50 cm em mdf.

un 540 ABELARDO LUZ

ARAQUARI

BLUMENAU

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

20

100

2

21

1

R$
34,90

R$
18.846,00
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IBIRAMA

LUZERNA

REITORIA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

30

5

100

200

61

TOTAL R$18.846,00

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.
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- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
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6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.
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 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 08 de outubro de 2020.

Assinaturas
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29\2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 02/2020, 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:

SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA-EPP   CNPJ: 26.469.541/0001-57  I. E.: 049/0058744

Av. João Muniz Reis, 644, Sala B - Santo Inácio- Frederico Westphalen/RS – CEP: 98400-000  

 Telefone: (55) 3744-1259 E-mail: sul.comatacado2@gmail.com   

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

77 Fita,  fita refletiva para demarcação de
pisos,  auto  adesiva,  de  material
plástico, colorida, medida 5mm x 30m,
rolo 30 metros.

Rolo
30m

12 ARAQUARI

FRAIBURGO

10

2

R$
30,00

R$
360,00

157 Protetor  auditivo,  abafadores  tipo
concha, alto grau de atenuação (20db),
confeccionado  em  plástico  psai,  com
almofadas de espuma em suas laterais
e  interior,  conchas  interligadas  por

un 134 ABELARDO

BLUMENAU

CAMBORIÚ

2

10

10

R$
32,00

R$
4.288,00
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haste  metálica  revestida.
Adaptação/compatibilidade  com
qualquer tamanho de cabeça e formato
de  orelha  com  boa  vedação,  produto
fácil  de  limpar  e  manter  em  boas
condições  de  uso.  Normas:
ansi.s.12.6/1997 ou alteração posterior.
Com ca aprovado.

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

SÃO BENTO DO 
SUL

20

5

5

32

50

158 Protetor  auditivo,  tipo  inserção  pré-
moldado,  alto  grau  de  atenuação
(16db),  confeccionado em copolímero,
tamanho  único,  cordão  de
polipropileno,  com  caixinha,  tamanho
único.  Normas:  ansi.s.12.6/1997  ou
alteração posterior. Com ca aprovado.

un 320 BLUMENAU

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

RIO DO SUL

50

50

15

5

200

R$
0,57

R$
182,40

TOTAL R$4.830,40

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.
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- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.
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8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 08 de outubro de 2020.

Assinaturas
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30\2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 02/2020, 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:

Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA CNPJ: 26.950.671/0001-07 IE: 319/000424 

Rua Peru, 80, Centro – Taquaruçu do Sul/RS CEP: 98410-000   

 Fone: (55) 3739-1043 E-mail: liceri@liceri.com.br    

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

98 Luva  confeccionada  em  borracha
natural (látex), para proteção das mãos
do  usuário  em  atividades  domésticas
ou  industriais,  antialérgica  (revestida
internamente  em  verniz  silver),  com
palma antiderrapante, tamanho médio,
cano  médio.  Com  certificado  de
aprovação do ministério do trabalho e
emprego (ca).

par 761 ABELARDO

ARAQUARI

BLUMENAU

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

50

5

50

90

360

R$
3,25

R$
2.473,25
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LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

130

60

16

102 Luva  de  raspa  longa  20  cm:  par  de
luvas  de  raspa  longa  20  cm,  com
reforço na palma, costura em algodão.
Luvas  de  segurança  de  cinco  dedos
confeccionada  em  raspa  de  couro
bovino, com reforço interno na palma e
nos  dedos  indicador,  médio,  anelar  e
mínimo  e  reforço  entre  os  dedos
polegar  e  indicador.  Deve  proteger
contra agentes abrasivos e escoriantes.
Normas en 420:2003 + en 388:2003 ou
alteração posterior. Com ca aprovado.

par 110 ABELARDO

ARAQUARI

BLUMENAU

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

20

2

20

2

1

25

40

R$
9,90

R$
1.089,00

103 Luva de raspa tamanho único cor cinza:
luva industrial, material raspa de couro,
revestimento  interno  sem  forro,
tamanho único,  tamanho  cano  médio.
Material:  couro  cor:  cinza.  Tira  de
reforço  externo  em  raspa  entre  os
dedos  polegar  e  indicador.  Reforço
interno  na  palma  e  face  palmar  dos
dedos, punho 7 cm. Proteção das mãos
contra agentes abrasivos e escoriantes.
Normas en 420:2003 + en 388:2003 ou
alteração posterior. Com ca aprovado.

par 86 ABELARDO

BLUMENAU

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

20

20

10

1

25

10

R$
6,33

R$
544,38

109 Luva  multitato  -  luva  de  segurança
tricotada  em  fios  de  poliamida,
revestimento palmar e parcial no dorso
em  poliuretano,  acabamento  em
overloque tamanho m / g / gg. Normas:
en  420:2003  +  en  388:2003  ou
alteração  posterior.  Tamanho  a  ser
definido no pedido de compra. Com ca
aprovado.

par 354 ARAQUARI

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

LUZERNA

SANTA ROSA DO  
SUL

VIDEIRA

10

32

2

200

50

60

R$
3,70

R$
1.309,80

111 Luvas  de  cobertura  em  vaqueta  para
luvas  isolantes  de  borracha.  Luva
confeccionada em vaqueta com punho
em raspa natural, com protetor arterial
em raspa e tira de ajuste em vaqueta e
fivela  plástica  para  ajuste.  Utilizada
para  proteger  as  luvas  isolantes  de
perfurações ou material  agressivo que
possa comprometer a isolação. Com ca
aprovado.

par 22 CONCÓRDIA

FRAIBURGO

RIO DO SUL

20

1

1

R$
26,90

R$
591,80

123 Mangote  de  raspa:  mangote  de
segurança confeccionado em couro de
raspa,  com  fechamento  em  tiras  de
raspa e fivelas metálicas. Comprimento
62 cm. Na cor cinza. Costura com linha
de  algodão.  Proteção  do  braço  e
antebraço  do  usuário  contra  agentes
térmicos (calor e chamas) e abrasivos e

par 43 CAMBORIÚ

FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

2

1

30

10

R$
19,04

R$
818,72
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escoriantes. Com ca aprovado.

127 Máscara  (respiradores)  descartável
pff2, confeccionada com filtro de manta
sintética  -  para  proteção  das  vias
respiratórias  contra  poeiras,  névoas  e
fumos.  Equipada  com  válvula  de
exalação  e  tira  metálica  para  ajuste
sobre  o  septo  nasal.  Normas:  nbr
13698:1996  ou  alteração  posterior.
Com ca aprovado.

un 1042 ARAQUARI

BLUMENAU

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

IBIRAMA

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

SÃO FRANCISCO 
DO SUL

6

30

100

271

5

100

50

250

200

30

R$
4,60

R$
4.793,20

130 Máscara  de  solda  de  segurança  para
proteção  dos  olhos  e  face  contra
impacto de partículas e contra radiação
ultravioleta  e  infravermelha,
confeccionada em poliamida, com visor
fixo. Com certificado de aprovação do
ministério do trabalho e emprego (ca).

un 11 FRAIBURGO

LUZERNA

1

10

R$
32,94

R$
362,34

133 Máscara  respiratória  descartável  pff1.
Respirador  e  purificador  de  ar  sem
manutenção,  descartável,  tipo  semi-
facial filtrante, dobrável, sem válvula de
exalação.  Com tirantes  de cabeça  de
elástico  para  sustentação  da  peça
facial, tira metálica para ajuste sobre o
septo  nasal.  Normas:  nbr  13698:1996
ou  alteração  posterior.  Com  ca
aprovado.

un 493 ARAQUARI

BLUMENAU

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

LUZERNA

VIDEIRA

70

30

268

5

20

100

R$
2,91

R$
1.434,63

134 Máscara  respiratória  descartável  pff2,
carvão  ativado  com  válvula  de
exalação.  Com tirantes  de cabeça  de
elástico  para  sustentação  da  peça
facial, tira metálica para ajuste sobre o
septo  nasal.  Normas:  nbr  13698:1996
ou  alteração  posterior.  Com  ca
aprovado.

un 1000 ABELARDO

BLUMENAU

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

VIDEIRA

50

30

100

298

32

410

50

30

R$
5,40

R$
5.400,00

183 Máscara respirador concha sem válvula
pff2  n95,   grampo  de  ajuste  nasal,
descartável. Produto com eficiência de
filtração  bacteriológica,  ou  seja,  99%
contra  bioaerossóis  gerados  pelo
próprio  usuário  do  respirador  e  que

un 1000 SANTA ROSA DO 
SUL

1000 R$
8,70

R$
8.700,00
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podem estar contaminados, protegendo
assim o exterior da máscara.

TOTAL R$30.865,77

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
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6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 20 de outubro de 2020.

Assinaturas

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32\2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 02/2020, 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:

DOUGLAS CORDEIRO EIRELI   CNPJ: 27.176.482/0001-91- I.E: 258.254.890 

Sergio Murilo Martins, 405. Jardim Janaina – Biguaçu –SC CEP: 88162-045 

TELEFONE: (48) 3285-1802 / (48) 98479-7286 EMAIL: cordeiro.atacadista@gmail.com 

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

83 Guarda-chuva  8  varetas  duplas,  em
aço zincado.  Diâmetro  aproximado de
1,40 mts. Tecido preto, com 8 varetas
duplas de 70 cm. Comprimento fechado
85  cm,  haste  em  metal  com  pintura
eletrostática, tecido nylon com proteção
solar punho de pvc, peso mínimo 450
gramas.

un 97 ARAQUARI
BRUSQUE
CAMBORIÚ
CONCÓRDIA
RIO DO SUL
SANTA ROSA DO 
SUL

8
4
15
42
18
10

R$
29,90

R$
2.900,30

TOTAL R$2.900,30
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3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
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6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 08 de outubro de 2020.

Assinaturas
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33\2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 02/2020, 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:

PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI CNPJ: 29.700.587/0001-23 – I.E: 907.728.76-52
Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V Arapongas/PR – CEP: 86.702-700 Telefone de

Contato: 43-3152-8902 - e-mail: prioritta.saude@gmail.com 

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

45 Cinto tirante aranha (adulto).  Conjunto
contendo 04 cintos transversais de 2,00
metros  nas  cores  vermelho,  verde,
amarelo  e  preto  ou  alça  c.a.  Em
polipropileno  de  50  mm.  Um  tirante
principal  de  cor  pretoa,  de
aproximadamente  1,80  m  incluindo
sistema em "v" com altura regulavel de
15  cm  aproximadamente.  Na  parte
superior  bifurcaão  em  "v",  para

un 07 ARAQUARI

CAMBORIÚ

FRAIBURGO

SANTA ROSA DO 
SUL

3

1

2

1

R$
71,83

R$
502,81
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colocação  em  prancha  rígida.  Fechos
tic-tac em nylon de 50 mm. Regulador
50 mm em nylon.

139 Tiras medidoras de glicose: tecnologia
double  sure,  que  realiza  duas  provas
em  uma  única  medição  do  nível  de
glicose  no  sangue,  oferecendo
confiabilidade, precisão e segurança na
confirmação  de  resultados;  as  tiras
eliminam o risco de resultados falsos,
pois utilizam a enzima oxidase que só
detecta  a  glicose  excluindo  outros
açucares. Caixa com 300 tiras de teste
de glicemia capilar.

un 03 CAMBORIÚ

FRAIBURGO

2

1

R$
333,13

R$
999,39

156 Protetor  auditivo  de  inserção,
confeccionado  em  silicone,  nível  de
redução de ruído de aproximadamente
21decibeis  (db),  3  flanges  retas,
antialérgico,  lavável,  de  alta
durabilidade,  maleável  que  se  adapte
ao  condutor  auditivo,  com  cordão  de
polipropileno  ou  silicone  em  caixa
plástica.  Tamanho  p  /  m  /  g,  a  ser
definido  no  pedido  de  compra.  Com
certificado de aprovação do ministério
do trabalho e emprego (ca).

un 626 ABELARDO

ARAQUARI

BLUMENAU

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

LUZERNA

RIO DO SUL

SANTA ROSA DO 
SUL

2

50

50

10

10

250

200

54

R$
1,60

R$
1.001,60

TOTAL R$2.503,80

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.
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- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.
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6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br

VINICIUS 
LOPES 
SALVI:078204
27914

Assinado de forma 
digital por VINICIUS 
LOPES 
SALVI:07820427914 
Dados: 2020.10.15 
14:47:57 -03'00'

Ata-332020-assinada-Prioritta-Produtos-Hospitalares 120



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Videira

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 08 de outubro de 2020.

Assinaturas
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35\2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 02/2020, 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:

FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, CNPJ n° 30.197.931/0001-92

 RUA CARDEAL, 640 – SALA 03, LARANJEIRAS, CAIEIRAS/SP, CEP: 07745-150

Telefone: (11) 4441-8838 / (11) 4441-8761 - WhatsApp: (11) 94509-2300 

E-MAIL: licitação@formis.com.br \  formis@formis.com.br  

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

138 Medidor  de  stress  térmico  digital  com
função de anemômetro.  Escala:  -10 a
150ºc;  resolução:  0,1ºc;  precisão:  ±
0,5ºc;  função anemômetro (velocidade
do  vento);  interface:  serial  rs-232;
registrador de dados (datalogger); data
hold:  congela  a  leitura  no  display;
efetuar  o  cálculo  de  ibutg  interno  e

un 05 CAMBORIÚ

FRAIBURGO

LUZERNA

SANTA ROSA DO 
SUL

1

1

1

2

R$
6.107,90

R$
30.539,50
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externo  automaticamente;  taxa  de
amostragem:  1/  segundo;  temperatura
de  operação;  módulo  sensor:  -5  a
100ºc;  módulo  monitor:  10ºc  a  60ºc;
avaliação  do  ambiente  de  trabalho
diretamente  no  software;  gráfico  de
todos os índices simultâneos em tempo
real  através  do  software;  sistema
operacional : xp, vista, seven, 8 e (32 e
64 bits); teclado, painel e software em
língua portuguesa; alimentação: bateria
de  9v  ou  adaptador  ac/dc  mod.  Ac  -
300;  duração  da  bateria  alcalina:  4
horas;  módulo  dos  sensores
destacável:  bulbo  úmido  -haste  com
copo  e  pavio  de  algodão,  haste  com
sensor anemômetro; bulbo seco - haste
para  temperatura  do ambiente;  esfera
térmica - de cobre com diâmetro de 6"
(152,4mm),  com  haste  central;  rosca
para tripé 3/8".

TOTAL R$30.539,50

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.
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- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.
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8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 08 de outubro de 2020.

Assinaturas

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38\2020

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS VIDEIRA/SC

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020

 (Processo Administrativo nº 23352.001215/2020-13)

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, com sede na Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC,
CEP 89.564-590, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  10.635.424/0007-71,  neste ato representado(a) pelo
Diretor  Jaquiel  Salvi  Fernandes,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  103/2020  de  28  de  janeiro  de  2020,
publicada no DOU em 28 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1803730, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  02/2020,  publicada  no  DOU  de  11  de  setembro  de  2020,  processo  administrativo  nº
23352.001215/2020-13, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação  por  ela  alcançada e nas quantidades cotadas,  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 nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições
a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Eventual Aquisição de materiais de EPI’s e
Segurança  do  Trabalho  para  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  –
Campus Videira e Demais Órgãos Participantes, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo
do edital de  Pregão nº 02/2020, 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:

Hameg Comércio de Eletrônica e Importação Ltda    -     CNPJ: 65.453.615/0001-19 

Av. São João, 755 – Cj. 72 – 7ºA. CEP: 01035-100 - São Paulo - UF: SP 

Tel.: (011)3331-6877 – (011) 99457-5593    E-mail: ferrari.hameg@uol.com.br  

Item Descrição Un Qtd Local de
Entrega

Qtd
Unitária

Valor
Unitário

Valor
Total

137 Medidor  de  distância  a  laser,
profissional  para  até  150m.
Especificações  técnicas:  classe  do
laser: 2 diodo do laser: 635 nm. <1 mw
faixa  de  medição:0,05  a  150  m  boa
precisão de medição com funções de
medições  indiretas,  de  áreas
irregulares,  distâncias  angulares,
espaçamento  contínuo  e  timer.
Armazenamento  das  30  últimas

un 09 ARAQUARI

CAMBORIÚ

CONCÓRDIA

FRAIBURGO

LUZERNA

1

2

1

1

1

R$
1.650,00

R$
14.850,00

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
Este documento foi assinado digitalmente por Alfredo Roberto Ferrari. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 7980-F36D-03EC-F696.
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medições resistente: lentes de vidro e
revestimento  ip  54  com  teclas
autoexplicativas e display iluminado de
4  linhas.  Acompanhado  de  bolsa  de
bolsa de proteção alça de mão 4 pilhas
aaa  1,5v.  Similar  ao  medidor  de
distância a laser glm 150 professional,
ou  de  qualidade  equivalente,  ou
superior.

SANTA ROSA DO 
SUL

3

TOTAL R$14.850,00

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Campus Videira do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte
endereço: Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC, CEP 89.564-590.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- Campus Avançado  Abelardo  Luz  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Estrada Geral, Assentamento José Maria, s/n, Abelardo Luz/SC, CEP: 89.830- 000. 

- Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR
280, km 27, Araquari/SC, CEP: 89.245-000. 

- Campus Blumenau  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP: 89.070-270.

- Campus Brusque do Instituto Federal  Catarinense, localizado no seguinte endereço: Avenida
Hugo Schlosser, 605, Bairro Jardim Maluche, Brusque/SC. CEP: 88.354-300.

- Campus Camboriú  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte  endereço:  Rua
Joaquim Garcia, s/n, Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055.

- Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia
SC 283, km 08, Caixa Postal 58, Vila Fragosos, Concórdia/SC, CEP 89.703-720.

- Campus Fraiburgo do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Cruz
e Souza, 100, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.

- Campus Ibirama do Instituto  Federal  Catarinense,  localizado no seguinte  endereço:  Rua Dr.
Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama/SC, CEP: 89.140-000.

- Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rua Vigário
Frei João, 550, Centro, Luzerna/SC, CEP: 89.609-000.

- Campus Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Estrada
do Redentor, 5.665, Canta Galo, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000. 

- Campus Santa Rosa do Sul, localizado no seguinte endereço: Rua das Rosas, s/n, Vila Nova,
Santa Rosa do Sul/SC, CEP: 88.965-000.

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
Este documento foi assinado digitalmente por Alfredo Roberto Ferrari. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 7980-F36D-03EC-F696.
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- Campus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:
Rua Paulo Chapiewski, 931, Centenário, São Bento do Sul/SC, CEP: 89.283-064.

- Campus São  Francisco  do  Sul  do  Instituto  Federal  Catarinense,  localizado  no  seguinte
endereço: Rodovia Duque de Caxias, km 6, s/n, Iperobá, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000.

- Reitoria do Instituto Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço:  Rua das Missões,
100, Blumenau/SC, CEP 89051-000.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, até o dobro do
quantitativo registrado.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de  12 meses, a partir da data da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2.  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).

6.3.  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.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. 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

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. 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.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br
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Este documento foi assinado digitalmente por Alfredo Roberto Ferrari. 
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6.6.2.  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou

6.6.4.  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. 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:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2.  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892 de 2014.
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 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Videira, 08 de outubro de 2020.

Assinaturas

Rod. SC 135 - Km 125 Videira/SC (49)35334900
E-mail: compras.videira@ifc.edu.br

www.ifc-videira.edu.br
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. 

Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7980-F36D-

03EC-F696 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar 

se este documento é válido. 

Código para verificação: 7980-F36D-03EC-F696

Hash do Documento 

D9445B3B5C2BA4B24066C17726245CFD6D59012DD100F78FBE07A1A1E078A719

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/10/2020 é(são) :

Alfredo Roberto Ferrari - 041.804.898-30  em 27/10/2020 15:23 

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
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