
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 01/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus anexos, especificado no item 67 do  Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão
nº  01/2020,  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 e as demais condições ofertadas
na proposta são as que seguem: 
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PRESTADOR DOS SERVIÇO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS
CNPJ: 00.991.023/0001-05
Rua: Aracy Vaz Callado, 1280
Estreito – Florianópolis – SC
Fone/Fax: 3244-1102/ 3028-9084
E-MAIL: persianascatarina@gmail.com

Item Descrição/Especificação
Unidade de

Medida
Valor

Adjudicado R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantida
de Total

67

PERSIANA

Marca: QUEVEDO
Fabricante: QUEVEDO
Modelo / Versão: 
VERTICAL
Descrição Detalhada do 
Objeto Ofertado: Persiana, 
material poliéster, juta, 
algodão, tipo vertical, 
aplicação  
ambienteprofissional, 
características adicionais 
trilhos em alumínio 
anodizado, cordãode nylon e
c, largura lâmina 9 cm, cor 
natural 

Metro
Quadrado

R$ 62.946,00

Abelardo Luz 200

807

Araquari 07
Camboriú 06
Concórdia 50

Ibirama 100
Rio do Sul 29

Santa Rosa do
Sul

220

São Francisco
do Sul

195

Valor Total Adjudicado:                                                                                                                    R$ 62.946,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
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4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:
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6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. 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 7.892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que,  depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.

Ata-no-01-Antonio-Carlos 5



Araquari/SC – 17/08/2020

Cleder Alexandre Somensi
Diretor-Geral 

 Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

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

Ata-no-01-Antonio-Carlos 6



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 17/08/2020

ATA Nº 1289/2020 - CCLIC/ARA (11.01.02.02.01.03.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 31/08/2020 19:44 )
CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

DIRETOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DG/ARA (11.01.02.02)

Matrícula: 1836822

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ifc.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1289 2020 ATA 31/08/2020 8292e2c889
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 02/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus anexos, especificado no item 121 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão
nº  01/2020,  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 e as demais condições ofertadas
na proposta são as que seguem: 
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PRESTADOR DOS SERVIÇO: U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.740.169/0001-40
Rua Major Sertório 212, cj. 52 – Centro CEP: 01222-901
São Paulo – SP - Fones: 11 3217 38 00
e-mail: governo@usprice.com.br

Item Descrição/Especificação
Unidade de

Medida
Valor

Adjudicado R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantida
de Total

121

FRAGMENTADORA 
PAPEL

Marca: comix
Fabricante: comix
Modelo / Versão: comix S-
611
Descrição Detalhada do 
Objeto Ofertado: 
Fragmentadora  com 
capacidade de corte em 
partículas. tamanho de picotes
em particulas, a partir do 
nivel 3 da norma din 66.399 
ou em nivel superior. 
capacidade de corte 
departamental acima de 25 
(vinte e cinco) folhas, padrao 
a4/75gr metro quadrado, por 
vez. possuir abertura de fenda
minima de 230mm. todas as 
lâminas de corte, engrenagens
e pentes raspadores de 
máquina fragmentadoras 
deverao ser metalicas, nao se 
admitindo componentes 
plasticos. devera possuir 
regime de funcionamento 
continuo sem paradas para 
resfriamento do motor de, no 
minimo, 01 hora. o nivel de 
ruido devera estar em 
conformidade com a lei 
federal 6514/77 de medicina e
seguranca do trabalho, a 
saber, segundo as normas 
brasileiras nbr 10152 e nb 95: 
nivel de ruido maximo de ate 
65 db(a) garantia minima de 
24 meses.

Unidade R$ 116.790,00

Araquari 02

17

Blumenau 01

Brusque 01

Camboriú 01

Concórdia 01

Fraiburgo 05

Santa Rosa do
Sul

06

Valor Total Adjudicado:                                                                                                                    R$ 116.790,00
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.
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5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

6.7.2. não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
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6.7.3. não aceitar  reduzir  o  seu  preço registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

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

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. 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 7.892/13.
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que,  depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.

Araquari/SC, 17 de agosto de 2020

Cleder Alexandre Somens
Diretor-Geral

Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 03/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus anexos, especificados nos itens 57, 58 e 60 do Termo de Referência, anexo I do edital
de Pregão nº 01/2020, 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 e as demais condições ofertadas
nas propostas são as que seguem: 
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PRESTADOR DOS SERVIÇO: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA
CNPJ: 02.985.342/0001-33
Rua: Eugenio José Bocchia – Bairro Boa Vista
CEP 84070-430 – Ponta Grossa - Paraná
Telefones: (42) 3025-2200 3025-5045
E-Mail: gglmoveis@hotmail.com

Item Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Valor
Adjudicado

R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantidade
Total

57 ESTANTE METÁLICA

Marca: GGL
Fabricante: GGL ind Moveis de Aço Ltda
Modelo / Versão: ED 5 pr
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Estante de  biblioteca para livros
(face simples) em aço dimensões: largura 
104 cm x altura: 200 cm x profundidade: 
31 cm. requisitos: estante para livros de 
face simples, com 05 prateleiras reguláveis 
e 01 base fixa útil tipo aberta totalizando 06
níveis de armazenagem. as prateleiras 
devem ser confeccionadas com espessura 
de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm 
de comprimento e 235 mm de 
profundidade, suportando carga igualmente
distribuídas de 100 kg em sua superfície, 
contendo sistema de encaixe sem utilização
de parafusos que permite a união de cada 
prateleira em 02 anteparos laterais 
dobrados em "l" com espessura de 1,50 
mm. base plana tipo aberta, confeccionada 
com espessura de 0,60 mm, suportando 
carga igualmente distribuídas de 150 kg em
sua superfície, contendo sistema de encaixe
sem utilização de parafusos que permite a 
união da base com 02 anteparos laterais, 
com espessura de 1,50 mm (16usg), 
soldados nas colunas de sustentação. as 
colunas de sustentação devem ser 
confeccionadas com espessura de 1,50 mm 
e dimensão de 200 cm de altura, com 
furação tipo cremalheira, permitindo 
regulagem das prateleiras em passos de 60 
mm e furação com rosca embutida, 
permitindo fixação da travessasem 
utilização de porcas. base das colunas com 
04 (quatro) niveladores sextavados em 

Unidade R$
24.010,00

Araquari 01

49

Brusque 03

Camboriú 10

Concórdia 10

Fraiburgo 10

Santa Rosa
do Sul

10

Ata-no-03-GGL 16



nylon. travessa superior horizontal (chapéu)
confeccionado em chapa 0,90 mm dobrada 
em "u", fixados nas duas extremidades às 
colunas de sustentação, através de 04 
parafusos de cada lado. pintura deve ser 
aplicada através do sistema eletrostático a 
pó, aplicação com camada mínima de tinta 
com 70 micras uniformemente distribuída e
tratamento anterior com banho químico, 
antiferruginoso e fosfatizante. exigências: 
ensaio fornecido por laboratório acreditado 
pelo inmetro para demonstrar o 
atendimento aos requisitos contemplados 
pela norma nbr 13961:2010: estabilidade, 
resistência da estrutura máxima total e em 
conformidade com o item xx; nbr 
8094:1983, relatório de ensaio corrosão por
exposição à névoa salina de pelo menos 
300 horas, em conformidade com as 
normas abnt nbr 5841 e abnt nbr 5770, 
seccionados de partes retas e que 
contenham uniões soldadas; nbr 8095/83, 
astm d 714/2009 e astm d 610/2008. 
relatório de ensaio de corrosão por 
exposição à atmosfera úmida saturada de 
pelo menos 400 horas; deverá contemplar 
montagem e instalação do item no endereço
da contratante. garantia mínima de 1 ano.

São Bento
do Sul

05

58 ESTANTE 

Marca: GGL
Fabricante: GGL ind Moveis de Aço Ltda
Modelo / Versão: ED 12 pr
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Estante de biblioteca para livros
face dupla em aço com dimensões: largura 
104 cm x altura: 200 cm x profundidade: 
55 cm requisitos: estante para livros de face
dupla, com 10 prateleiras reguláveis e 02 
bases fixas úteis tipo aberta totalizando 12 
níveis dearmazenagem. as prateleiras são 
confeccionadas com espessura de 0,60 mm 
com dimensões de 1000 mm de 
comprimento e 235 mm de profundidade, 
suportando carga igualmente distribuídas 
de 100 kg em sua superfície, contendo 
sistema de encaixe sem utilização de 
parafusos que permite a união de cada 
prateleira em 02 anteparos laterais 
dobrados em "l" com espessura de 1,50 
mm. base plana tipo aberta, confeccionada 
com espessura de 0,60 mm, suportando 
carga igualmente distribuídas de 150 kg em

Unidade

R$
60.095,00

Araquari 05
101

Brusque 03

Camboriú 15

Fraiburgo 15

Luzerna 13

Rio do Sul

07
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sua superfície, contendo sistema de encaixe
sem utilização de parafusos que permite a 
união da base com 02 anteparos laterais, 
com espessura de 1,50 mm (16usg), 
soldados nas colunas de sustentação. as 
colunas de sustentação são confeccionadas 
com espessura de 1,50 mm e dimensão de 
200 cm de altura, com furação tipo 
cremalheira, permitindo regulagem das 
prateleiras em passos de 60 mm e furação 
com rosca embutida, permitindo fixação da 
travessa sem utilização de porcas. base das 
colunas com 04 (quatro) niveladores 
sextavados em nylon. travessa superior 
horizontal (chapéu) confeccionado em 
chapa 0,90 mm dobrada em "u", fixados 
nas duas extremidades às colunas de 
sustentação, através de 04 parafusos de 
cada lado. pintura - aplicada através do 
sistema eletrostático a pó, aplicação com 
camada mínima de tinta com 70 micras 
uniformemente distribuída e tratamento 
anterior com banho químico, 
antiferruginoso e fosfatizante. exigências: 
ensaio fornecido por laboratório acreditado 
pelo inmetro,para demonstrar o 
atendimento aos requisitos contemplados 
pela norma nbr 13961:2010: estabilidade, 
resistência da estrutura, carga máxima total 
e em conformidade com o item 4.4.2; nbr 
8094:1983, relatório de ensaio corrosão por
exposição à névoa salina de pelo menos 
300 horas, em conformidade com as 
normas abnt nbr 5841 e abnt nbr 5770, 
seccionados de partes retas e que 
contenham uniões soldadas; nbr 8095/83, 
astm d 714/2009 e astm d 610/2008, 
relatório de ensaio de corrosão por 
exposição à atmosfera úmida saturada de 
pelo menos 400 horas;. deverá contemplar 
montagem e instalação do item no endereço
da contratante. garantia mínima de 1 ano.

São Bento
do Sul

03

São
Francisco do

Sul
40

60 ESTANTE

Marca: GGL
Fabricante: GGL ind Moveis de Aço Ltda
Modelo / Versão: Carrinho
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Carrinho para biblioteca 
tratamento anticorrosivo e fosfatizante. 
pintura eletrostática a pó. materiais em aço.
com 2 prateleiras inclinadas c/divisórias e 
uma prateleira inferior plana. rodízios 

Unidade R$ 4.400,00

Araquari 01

05

Brusque 01

Luzerna 02
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giratórios de silicone sendo 01 com freio. 
lap70x102x50cm. corcinza. garantia 
mínima de 24 meses. produto deve ter 
certificado abnt.

São Bento
do Sul

01

Valor Total Adjudicado:   R$  88.505,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
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6.5.2. convocar  os  demais  fornecedores  para  assegurar  igual  oportunidade  de
negociação.

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. 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
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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 7.892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que,  depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.

Araquari/SC, 17 de agosto de 2020.

Cleder Alexandre Somensi
Diretor-Geral

Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 04/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus anexos, especificado no item 129 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão
nº  01/2020,  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 e as demais condições ofertadas
na proposta são as que seguem: 
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PRESTADOR DOS SERVIÇO: SCORPION INFORMÁTICA EIRELI 
CNPJ: 04.567.265/0001-27 
Rua: Av. Winston Churchill Número: 2370 sala 1204
Bairro: Pinheirinho Cidade: Curitiba
Telefone: (41) 3019-3039
Email: scorpion@scorpioninformatica.com.br 

Item Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Valor
Adjudicado

R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantidade
Total

129

APRESENTADOR MULTIMÍDIA

Marca: LOGITECH

Fabricante: LOGITECH

Modelo / Versão: R400

Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado:  Apresentador  
multimidia,mínimo de 15metros de 
alcance, frequencia 2,4 ghz, compatível 
com power point/media player e outros, 
fonte de alimentacao: pilhas aaa, botao 
on/off; avancar/ retornar pagina; 
acionarlaser, com receptor usb e manual. 
garantia minima de 12 meses.

Unidade R$ 7.691,45

Araquari 05

65

Fraiburgo 20

Ibirama 10

Santa Rosa
do Sul

30

Valor Total Adjudicado:   R$  7.691,45

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
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4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:
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6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. 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 7.892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que,  depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.
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Araquari/SC, 17 de agosto de 2020.

Cleder Alexandre Somensi
Diretor-Geral

Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
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Emitido em 17/08/2020

ATA Nº 1255/2020 - CCLIC/ARA (11.01.02.02.01.03.01) 
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 (Assinado digitalmente em 31/08/2020 19:44 )
CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

DIRETOR GERAL - TITULAR
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DG/ARA (11.01.02.02)

Matrícula: 1836822

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ifc.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1255 2020 ATA 31/08/2020 25bb1c9b05
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 05/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus anexos, especificados nos itens 29 e 35 do Termo de Referência, anexo I do edital de
Pregão nº  01/2020, 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 e as demais condições ofertadas
nas propostas são as que seguem: 
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PRESTADOR DOS SERVIÇO: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 05.684.135/0001-37
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 602 – SALA 01
PASSO FUNDO/RS
Telefone/fax: (54) 3335-1250  
E-Mail: vitrine.passofundo@terra.com.br

Item Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Valor
Adjudicado

R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantidade
Total

29

CADEIRA ESCRITÓRIO

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: BRIZZA PRESIDENTE 
TELA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 
Cadeira diretor: base de aço estrutura com 
cinco patas em aço abnt 1008/1010 em tubo
38,10 mm com espessura 1,5 mm 
estampado, soldado a bucha central cônica 
através do sistema de solda mig/mag, com 
fixação dos rodízios através de bucha 
usinada soldada na extremidade das patas, 
com acabamento preto, rodízios em nylon 
com duplo giro e autolubrificantes, pistão 
pneumático a gás para regulagem de altura 
com capa telescópica protetora. sistema de 
inclinação por relax com travamento e 
manipulo frontal para regulagem de tensão.
braço tipo t com 4 níveis de regulagem com
botão lateral, apoio de braço em 
polipropileno 230mmx70mm, assento 
confeccionado em espuma laminada com 
no mínimo 50 mm de espessura, alta 
resistência e densidade com dimensões de 
450x450, revestido em couro sintético na 
cor preta, encosto telado em peça única 
injetada em polipropileno com largura de 
450 mm e altura de 520 mm com suporte 
lombar de largura 215 mm e posicionado a 
200 mm acima do assento. encosto fixado 
no assento através de 4 parafusos ¼ e 
revestido em tela tipo ‘’mesh’’. acompanha
kit de reparo para o pistão. garantia mínima
de 2 (dois) anos. produto deve ter 

Unidade
R$

110.240,00
Reitoria 40 208

Abelardo
Luz

20

Araquari 16

Blumenau 01

Camboriú 30

Concórdia 20

Fraiburgo 15

Luzerna 33

Rio do Sul 08

Santa Rosa
do Sul

25
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certificado abnt.

35

BANQUETA

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: ERGOPLAX
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Banqueta tipo i fabricada em 
polipropileno com sistema de pistão para 
regulagem de altura, giratória e apoio para 
os pés, na cor preta. l60cm x p 60 cm x 
altura min. 75 e altura max. 90. peso 
mínimo suportado: 100 kg. garantia 
mínima de 12 meses. produto deve ter 
certificado abnt.

Unidade R$ 8.820,00

Camboriú 11

36

Luzerna 05

São
Francisco do

Sul
20

Valor Total Adjudicado:   R$  119.060,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão
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4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. 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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6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

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

Ata-no-05-Vitrine 36



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 7.892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que,  depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.

Araquari/SC, 17 de agosto de 2020.

Cleder Alexandre Somensi
Diretor-Geral

Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 06/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus anexos, especificado no item 41 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão
nº  01/2020,  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 e as demais condições ofertadas
na proposta são as que seguem: 
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PRESTADOR DOS SERVIÇO: CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 06.058.159/0001-43
Endereço: Buarque de Macedo, 200 Rota do Sol – Garibaldi/RS
CEP: 95720-000.
Telefone: (54) 3462-7166       Fax: (54) 3462-7166
E-mail: licitacoes@cercatto.com.br 

Item Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Valor
Adjudicado

R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantidade
Total

41

SOFÁ

Marca: CERCATTO

Fabricante: CERCATTO

Modelo / Versão: SF001/3

Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:
Sofá,  material  estrutura madeira prensada,
material  estofamento  espuma  injetada,
revestimento  tecido  100%  poliéster,
quantidade  módulos  3  un,  cor  azul,
características  adicionais  com  braços/pés
polietileno/assento/encosto/  almofa-,
quantidade assentos 3 un, largura 0,83 m,
profundidade  0,83  m,  altura0,77  m,
comprimento 2,03 cm Unidade

R$
50.170,00

Abelardo
Luz

06

58

Araquari 02

Blumenau 05

Camboriú 05

Concórdia 06

Ibirama 03

Luzerna 07

Rio do Sul 10

Santa Rosa
do Sul

13

São
Francisco do

Sul
01

Valor Total Adjudicado:   R$  50.170,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari
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3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

6.7.3. não aceitar  reduzir  o  seu  preço registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
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6.7.4. sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. 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 7.892/13.
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que,  depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.

Araquari/SC, 17 de agosto de 2020.

Cleder Alexandre Somensi
Diretor-Geral

Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 17/08/2020

ATA Nº 1284/2020 - CCLIC/ARA (11.01.02.02.01.03.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 31/08/2020 19:44 )
CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

DIRETOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DG/ARA (11.01.02.02)

Matrícula: 1836822

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ifc.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1284 2020 ATA 31/08/2020 f8b5d811d8
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 07/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus anexos, especificados nos itens 49 e 107 do Termo de Referência, anexo I do edital de
Pregão nº  01/2020, 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 e as demais condições ofertadas
nas propostas são as que seguem: 
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PRESTADOR DOS SERVIÇO: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CNPJ:  06.983.736/0001-03ENDEREÇO:  ESTRADA  VALENTIN  VENTURIN,  325A,  TRAVESSÃO
THOMPSON FLORES 
MONTE BÉRICO – CAIXA POSTAL: 8071 – CEP CX POSTAL: 95034-970
TEL./FAX: (54) 3535-0340/0341 – 99146-1647
E-MAIL: miranti@grupomiranti.com.br
CIDADE: CAXIAS DO SUL / RS

Item Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Valor
Adjudicado

R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantidade
Total

49

MESA REUNIÃO REDONDA

Marca: Miranti
Fabricante: Miranti Indústria de Móveis 
para Escritório Eireli
Modelo / Versão: SLRN
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Mesa circular para reunião mesa
circular para reunião com 
dimensões1200x750 mm (d x h). 
requisitos: superfície na cor bege: 
sobreposta à estrutura. em madeira mdp 
(aglomerado) de 25 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado em ambas as 
faces com tampo de vidro temperado 6 mm
sobreposto. borda longitudinal com 
acabamento em fita de pvc de 3 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema 
holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em 
todo seu perímetro. fixada à estrutura da 
mesa através de parafusos de aço e buchas 
metálicas. estrutura: sustentação da 
superfície através de estrutura de aço em 
forma de “x”. coluna vertical em tubo de 
aço redondo de 04” (101,60 mm) de 
diâmetro em chapa #16 (1,50 mm) de 
espessura (mínimo). 04 travamentos 
superiores em tubo de aço com seção 
retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 
mm) de espessura (mínimo). 04 
travamentos inferiores (mínimo) em chapa 
de aço estampada no formato de arco, em 
chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura 
(mínimo), com extremidades arredondadas 
na mesma chapa. nos travamentos 
inferiores colocações de rebites de repuxo 
de aço para adaptação de reguladores de 
nível. componentes metálicos todas as 
peças metálicas recebem pré- tratamento de

Unidade
R$

27.499,68

Araquari 15

78

Blumenau 04

Camboriú 10

Fraiburgo

15

Ata-no-07-Labor 47

mailto:miranti@grupomiranti.com.br


desengraxamento, decapagem e 
fosfatização, preparando a superfície para 
receber àpintura. pintura epóxi-pó aplicada 
pelo processo de deposição eletrostática 
com polimerização em estufa. as medidas 
externas são aproximadas, podendo sofrer 
variações de até 5% para mais ou para 
menos. deverão acompanhar a proposta os 
seguintes documentos: 1 – ficha técnica, 
com foto ilustrativa do produto contendo 
suas características, matéria prima utilizada
e suas respectivas bitolas, processo de 
tratamento, da ferragem, processo de 
soldagem, tipo da madeira utilizada, 
atendendo a pertinente normatização, 
assinada pelo fabricante com firma 
reconhecida. certificado emitido por 
laboratório credenciado pelo inmetro, 
certificando que o modelo atende as 
normas da abnt nbr 13961/2010 e nbr 
13966/2008. laudo técnico ergonômico, 
certificando que o móvel está nas 
conformidades necessárias para preservar a 
saúde, o bem-estar, e venha a favorecer as 
características psicofisiológicas dos 
usuários, este deverá ser assinado por 
médico do trabalho, ou engenheiro de 
segurança do trabalho, acompanhado por 
cópia de documento de identidade 
profissional (crea ou crm), que comprove 
sua habilitação e especialização em 
medicina do trabalho ou engenharia 
segurança do trabalho, para emissão do 
respectivo laudo. quando o proponente for 
revendedor ou distribuidor, este deverá 
apresentar uma declaração fornecida pelo 
fabricante, autorizando os mesmos a 
comercializar o produto de sua fabricação e
prestar assistência, manutenção e 
garantiados produtos. (o revendedor ou 
distribuidor deverá apresentar os 
documentos acima do fabricante). os 
móveis deverão ser montados e/ou 
instalados pelo fornecedor. poderá ser 
exigido o envio da amostra do produto. 
garantia mínima de 24 meses. código 
catmat: 446954 procedência nacional 
validade da proposta: 60 (sessenta) meses. 
prazo de entrega: 15 (quinze) dias. garantia:
2 (dois) anos . montagem e entrega: sem 
custo para o órgão tipo: mobiliário marca 
do fabricante: miranti modelo: slrn

Ibirama 04

Luzerna 25

Santa Rosa
do Sul

05

Ata-no-07-Labor 48



107

MESA REFEITÓRIO

Marca: Miranti
Fabricante: Miranti Indústria de Móveis 
para Escritório Eireli
Modelo / Versão: MRF
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Mesa refeitório 8 lugares com 
bancos escamoteáveis com tampo em mdf 
28 mm, com bordas, no sentido de maior 
comprimento, arredondadas com 
revestimento laminado plástico na cor 
branca, de fácil limpeza, com espessura de 
0.4 mm. mochos em mdf de 25 mm, 
diâmetro 290 mm revestido nas duas faces 
e com bordas em laminado plástico branco.
medida 2400 x 800 mm, cor dotampo: 
branco, cor estrutura: preta. deve possuir 
capacidade para oito usuários, (quadro em 
cada lado), bancos escamoteáveis que 
facilitem a locomoção de usuários entre as 
mesas. estrutura da mesa: em tubo 30 x 50 
esp. x 0.9 mm com sistema de fixação ao 
tampo em chapa de aço de 50 x 70 mm, esp
de 1.9 mm, através de 04 parafusos por 
união autoatarraxante de 5 x 25 mm em 
fenda cruzada. elemento de união dos 
bancos em chapa de aço 73 x 4.76 mm. 
ponteira de pvc 30 x50 mm, na cor preta e 
batente “amortecedor” para os mochos em 
borracha marrom de diâmetro 12mm. 
garantia mínima de 24 meses. produto deve
ter certificado abnt. código catmat: 464868 
procedência nacional validade da proposta: 
60 (sessenta) meses. prazo de entrega: 15 
(quinze) dias. garantia: 2 (dois) anos . 
montagem e entrega: sem custo para o 
órgão tipo: mobiliário marca do fabricante: 
miranti modelo: mrf

Unidade
R$

59.273,70

Abelardo
Luz 10

79

Concórdia 05

Fraiburgo 08

Santa Rosa
do Sul

56

Valor Total Adjudicado:   R$  86.773,38

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

6.7.4. 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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6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. 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 7.892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
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que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.

Araquari/SC, 17 de agosto de 2020.

Cleder Alexandre Somensi
Diretor-Geral

Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 17/08/2020

ATA Nº 1299/2020 - CCLIC/ARA (11.01.02.02.01.03.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 31/08/2020 19:44 )
CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

DIRETOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DG/ARA (11.01.02.02)

Matrícula: 1836822

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ifc.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1299 2020 ATA 31/08/2020 a71affe794
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 08/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus anexos, especificados nos itens 73 e 74 do Termo de Referência, anexo I do edital de
Pregão nº  01/2020, 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 e as demais condições ofertadas
nas propostas são as que seguem: 
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PRESTADOR DOS SERVIÇO: UNIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 07.189.487/0001-41
ENDEREÇO: Rua Venâncio Aires, Nº 211 – Bairro Centro
CEP 95.880-000, Estrela/RS, Caixa Postal 219
Telefone/Fax: (51) 99589 – 6351
Email: unimoveisescolares@bol.com.br

Item Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Valor
Adjudicado

R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantidade
Total

73
ENCOSTO CADEIRA ESCOLAR  

Marca: MOVESCO
Fabricante: MOVESCO
Modelo / Versão: MVF-201 IN
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: cadeira escolar adulto tamanho 
6 com assento em resina plástica estrutura 
confeccionada em tubo de aço industrial 
sae 1006/1020, com seção circular de 7/8” 
de diâmetro, chapa #16 (parede 1,50 mm de
espessura), dotada de 02 (dois) reforços 
transversais em tubo ¾ (parede 1,06 mm de
espessura) soldados na parte inferior do 
assento e 04 travessas de reforço entre as 
pernas. pés com ponteiras 7/8 tipo bola. 
soldagem dos componentes que formam a 
estrutura deverão ser ligados entre si atr 
avés de solda pelo sistema mig em todas as 
junções. proteção da superfície com 
tratamento especial ecologicamente correto
denominado sistema “nanoceramic”. em 
monovia aérea o produto é banhado por 
sistema spray em vários estágios, 
anticorrosivo e desengraxante. acabamento 
com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática, 
na cor preta. fechamento dos topos dos 
tubos (inclusive os pés) com ponteiras em 
polipropileno injetado de alta densidade, 
fixados na estrutura através de encaixe. 
assento: (400x400x8mm) sem abas e com 
curvatura anatômica anterior e posterior em
resina plástica de alto impacto (pp). altura 
do assento em relação ao piso 460 mm. 
encosto: (410x210x8mm) em resina 
plástica (pp) ergonômico. a espessura do 
assento/encosto deve ser de 8 mm em toda 
sua extensão. fixados à estrutura por rebites
pop de alumínio (4 no assento e 4 no 
encosto) 6.2x25. altura do encosto em 

Unidade R$
61.600,00

Concórdia 80

440

Fraiburgo 200

Santa Rosa
do Sul

160
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relação ao piso 810 mm. a cor deverá ser 
definida por ocasião da emissão do 
empenho, conforme catálogo 
disponibilizado pela licitante vencedora. 
garantia mínima de 24 meses.

74

CARTEIRA ESCOLAR

Marca: MOVESCO
Fabricante: MOVESCO
Modelo / Versão: CJA-06 MESA
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Carteira escolar modelo fnde 
com tampo em mdp ou mdf, revestido na 
face superior de laminado melamínico e na 
face alanceamento, montado sobre estrutura
tubular de aço, contendo porta-livros em 
plástico injetado. o tamanho da carteira 
deve ser projetada para um aluno com 
altura compreendida entre 1,59 e 1,88m.. 
deverá possuir a etiqueta colada na 
superfície inferior do tampo da mesa , 
sendo uma etiqueta autoadesiva com 
informações impressas de forma 
permanente, identificando o 
fornecedor/fabricante. deverá possuir o selo
do inmetro nº 485/2014, que deverá estar 
colado na superfície inferior do porta livros
da mesa .garantia mínima: 24 meses. 
marca/fabricante: movesco. modelo: cja-06 
mesa.

Unidade
R$

52.800,00

Concórdia 80

440

Fraiburgo 200

Santa Rosa
do Sul

160

Valor Total Adjudicado:   R$  114.400,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
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justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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.
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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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
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6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. 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 7.892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que,  depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.
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Araquari/SC, 17 de agosto de 2020.

Cleder Alexandre Somensi
Diretor-Geral

Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 17/08/2020

ATA Nº 1287/2020 - CCLIC/ARA (11.01.02.02.01.03.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 31/08/2020 19:44 )
CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

DIRETOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DG/ARA (11.01.02.02)

Matrícula: 1836822

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ifc.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1287 2020 ATA 31/08/2020 d8df06bde4
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 09/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus  anexos,  especificados  nos  itens  10,16,  23,25,  34,38,  46,47  e  48  do  Termo  de
Referência, anexo I do edital de Pregão nº 01/2020, 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 e as demais condições ofertadas
nas propostas são as que seguem: 

Ata-no-09-Granmeyer 63



PRESTADOR DOS SERVIÇO: GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 07.199.886/0001-93

Endereço: ROD. BR 101, KM 217, S/Nº - LOTEAMENTO FIRENZE BUSINESS PARK

Bairro: Pacheco Cidade: Palhoça/SC 
CEP: 88135-010
Fone/Fax: (48) 3242-114 4 / (48) 3242-6960 
E-mail: adriana@granmoveis.com.br 

Item Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Valor
Adjudicado

R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantidad
e Total

10
 ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: armário alto com 4 suportes 
para pasta suspensa, formando cinco vãos 
com alturas iguais, com possibilidade de 
regulagem de altura a cada 32 mm. 
dimensões: 1700 mm (altura) x480mm 
(profundidade) x 900 mm (largura). 
requisitos: * tampo em mdp ou mdf de no 
mínimo 22 mm, revestidos com bp, na cor 
cinza. * base, laterais e portas em mdp ou 
mdf de 18 mm, revestidos com bp, mesma 
cor do tampo. * fundo em mdp ou mdf de 
no mínimo 10 mm, revestidos com bp, 
mesma cor do tampo. * todas as bordas 
devem ser revestidas por fitas de pvc ou 
abs. * as laterais, o tampo e a base inferior 
devem ser ligados entre si pelo sistema 
minifix com buchas metálicas e cavilhas, 
possibilitando montar e desmontar várias 
vezes, sem perder a qualidade. * dobradiças
de aço ou zamak com mecanismo que 
permite abertura de 270º e regulagens 
horizontais e verticais, mínimo de três por 
porta para os armários altos.* fechadura de 
tambor cilíndrico, mínimo de uma 
duplicata da chave. * cada porta deve ter 
um puxador inteiramente metálico, de liga 
não-ferrosa, cromado ou niquelado. * base 
com quatro sapatas niveladoras em 
polipropileno preto injetado ou base em aço
sae 1010/1020, retangular com quatro 
sapatas niveladoras em polipropileno preto.
* peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes, devendo ser utilizados materiais 
puros e pigmentos atóxicos. * nas partes 

Unidade R$
11.664,00
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metálicas prever furos internos na estrutura 
para drenagem do líquido de tratamento. 
aplicar tratamentoanticorrosivo que 
assegure resistência à corrosão em câmara 
de névoa salina de no mínimo 240 horas, 
em uma atmosfera conforme especificação 
da nbr 8094. o grau de corrosão deve ser 
determinado conforme a isso 4628-3, não 
devendo ser maior que ri 1, pintura 
eletrostática a pó, tinta híbrida 
epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros, na 
cor preta. pastas suspensas: * 4 suportes 
para pasta suspensa com deslizamento em 
trilhos com rolamento em esferas de aço. 
capacidade de 45 kg por trilho e extração 
total telescópica, com limitador de saída e 
mecanismo contra escape.* estrutura 
produzida em chapa de aço com espessura 
mínima de 1,2 mm, montadas com solda 
mig, dobrada e soldada formando um 
quadro fixado nas laterais do armário por 
parafusos auto atarraxantes e a corrediça 
encaixada no quadro lateral do suporte para
pasta permitindo saque frontal. tratamento 
anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi 
pó na cor preta. relatório de desempenho do
produto conforme norma abnt nbr 
13961:2010 – móveis para escritórios – 
armários – emitido por laboratório 
acreditado pelo inmetro, com escopo 
abrangendo a referida norma. as chapas e 
derivados de madeiras devem ser oriundos 
de áreas de reflorestamento em 
conformidade com a legislação vigente. a 
montagem deverá estar inclusa no endereço
do contratante. garantia mínima de 2 (dois) 
anos. marca: gm modelo: supreme validade
da proposta: 60 dias, conforme edital. prazo
de entrega do(s) material(is):15 dias 
conforme o edital prazo de garantia: 
conforme edital local de entrega: conforme 
locais especificados no edital. declaramos 
que tomamos conhecimento de todas as 
informações, especificações e condições 
para o cumprimento das obrigações do 
objeto desta licitação e que atendemos 
todas as condições do edital. informamos 
também que nossa empresa é enquadrada 
como epp e somos optantes do simples 
nacional.

16
ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto 

Unidade

R$
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Ofertado: Armário baixo com prateleiras 
tipo ii. armário medindo 1200x500x750mm
de altura com 03 portas individuais com 01 
prateleira interna. requisitos: tampo em 
mdp ou mdf de no mínimo 22 mm, 
revestidos com bp, na cor cinza. base, 
laterais e portas em mdp ou mdf de 18 mm,
revestidos com bp, mesma cor do tampo. 
fundo em mdp ou mdf de no mínimo 10 
mm, revestidos com bp, mesma cor do 
tampo. prateleiras reguláveis em mdp ou 
mdf de 18 mm, justapostas entre as laterais,
o fundo e as portas do armário, revestidas 
com bp na mesma cor do tampo, formando 
vãos de alturas iguais. todas as prateleiras 
devem ser fixadas com pinos autotravantes 
em zamak. todas as bordas devem ser 
revestidas por fitas de pvc ou abs. as 
laterais, o tampo e a base inferior devem 
ser ligados entre si pelo sistema mini-fix 
com buchas metálicas e cavilhas, 
possibilitando montar e desmontar várias 
vezes, sem perder a qualidade. dobradiças 
de aço ou zamak com mecanismo que 
permite abertura de 270º e regulagens 
horizontais e verticais. mínimo de três por 
porta para os armários altos. fechadura de 
tambor cilíndrico, mínimo de uma 
duplicata da chave. cada porta deve ter um 
puxador inteiramente metálico, de liga não-
ferrosa, cromado ou niquelado. base com 
quatro sapatas niveladoras em 
polipropileno preto injetado ou base em aço
sae 1010/1020,retangular com quatro 
sapatas niveladoras em polipropileno preto.
peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes, devendo ser utilizados materiais 
puros e pigmentos atóxicos. nas partes 
metálicas prever furos internos na estrutura 
para drenagem do líquido de tratamento. 
aplicar tratamento anticorrosivo que 
assegure resistência à corrosão em câmara 
de névoa salina de no mínimo 240 horas, 
em uma atmosfera conforme especificação 
da nbr 8094. o grau de corrosão deve ser 
determinado conforme a iso 4628-3, não 
devendo ser maior que ri 1. pintura 
eletrostática a pó, tinta híbrida 
epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrômetros, na 
cor preta. exigências: relatório de 
desempenho do produto conforme norma 
abnt nbr 13961:2010 – móveis para 
escritórios – armários – emitido por 
laboratório acreditado pelo inmetro, com 
escopo abrangendo a referida norma. as 
chapas e derivados de madeiras devem ser 
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oriundos de áreas de reflorestamento em 
conformidade com a legislação vigente. a 
montagem deverá estar inclusa no endereço
do contratante. garantia mínima de 2 (dois) 
anos. marca: gm modelo: supreme validade
da proposta: 60 dias, conforme edital. prazo
de entrega do(s) material(is):15 dias 
conforme o edital prazo de garantia: 
conforme edital local de entrega: conforme 
locais especificados no edital. declaramos 
que tomamos conhecimento de todas as 
informações, especificações e condições 
para o cumprimento das obrigações do 
objeto desta licitação e que atendemos 
todas as condições do edital. informamos 
também que nossa empresa é enquadrada 
como epp e somos optantes do simples 
nacional.

23
ARMÁRIO

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Armário secretaria 2 portas 
armário secretáriacom uma prateleira 
interna e quatro suportes para pasta 
suspensa.dimensões:160x80x50cm (altura 
x largura x profundidade). requisitos: 
confeccionado nos padrões técnicos da abnt
e de ergonomia nr – 17. confeccionado em 
chapa de mdf na cor argila. espessura de 25
mm para o tampo, 10 mm para o fundo 
vertical e demais partes com 18 mm. 
bordas com acabamento em fita de pvc 0,5 
mm de espessura na cor argila e padrão do 
revestimento com resistência a impactos e 
termicamente estável. sistema de fixação 
composto por tambor de giro com diâmetro
mínimo de 15 mm, com parafuso de 
montagem rápida, rosca métrica e tampas 
plásticas de acabamento confeccionadas em
polietileno de diâmetro mínimo de 18 mm. 
furação em toda extensão da lateral para 
regulagem da prateleira e pino para 
sustentação com 5 mm de diâmetro 
confeccionado em material plástico. 
suporte para pasta suspensa em aço, com 
corrediças telescópicas de duplo estágio de 
abertura com deslizamento sobre esferas de
aço cromo polido e expulsão total da 
gaveta, removível do corpo por sistema de 
encaixe. dobradiças em aço com abertura 
em ângulo de 270º, proteção para remoção 
involuntária e ajuste da altura (+ e – 2 mm).
sistema de chaveamento composto por 
chave com capa plástica escamoteável 
dupla face, rotação de 180º, cilindro com 

Unidade R$
11.210,00

Blumenau 06

19

Rio do Sul 01

Santa Rosa
do Sul

12

Ata-no-09-Granmeyer 67



corpo 22 mm de comprimento, diâmetro 
mínimo de 17 mm, abas para fixação e 
acabamento cromado. trincos tipo 
gangorra, fixados na parte interna, porta 
esquerda, lado superior e inferior direito. 
puxador tipo haste em barra de aço secção 
quadrada de 5/16”, com 33 cm de 
comprimento e pinos espaçadores 
confeccionados em tubo de aço com 
diâmetro e altura de 5 mm, com pintura 
epóxi e acabamento liso. sapatas 
niveladoras com base em nylon injetado na 
cor cinza e barra roscada de 5/16” x 25 mm
para fixação. exigências: garantia de 24 
(vinte e quatro) meses. entrega e montagem
no endereço da contratante. marca: gm 
modelo: supreme validade da proposta: 60 
dias, conforme edital. prazo de entrega 
do(s) material(is):15 dias conforme o edital
prazo de garantia: conforme edital local de 
entrega: conforme locais especificados no 
edital. declaramos que tomamos 
conhecimento de todas as informações, 
especificações e condições para o 
cumprimento das obrigações do objeto 
desta licitação e que atendemos todas as 
condições do edital. informamos também 
que nossa empresa é enquadrada como epp 
e somos optantes do simples nacional.

25

PÉ PARA MOBILIÁRIO

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: PA
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: pé para armário pé, para 
armário, em alumínio, com 10 cm de altura.
marca: gm modelo: pa validade da 
proposta: 60 dias, conforme edital. prazo de
entrega do(s) material(is):15 dias conforme 
o edital prazo de garantia: conforme edital 
local de entrega: conforme locais 
especificados no edital. declaramos que 
tomamos conhecimento de todas as 
informações, especificações e condições 
para o cumprimento das obrigações do 
objeto desta licitação e que atendemos 
todas as condições do edital. informamos 
também que nossa empresa é enquadrada 
como epp e somos optantes do simples 
nacional.

Unidade R$ 560,00 Luzerna 20 20

34
CADEIRA SOBRE LONGARINA
Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: GRC200L3P
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado:  Longarina estrutura do pé, com 

Unidade R$ 
21.229,00

Abelardo 
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formato arredondado, fabricado em tubo de
aço ø 1 ½” estampado, soldado em uma 
bucha cônica, e com acabamento 
superficial em níquel/cromo. coluna 
vertical fabricada em tubo ø2”x1,50mm 
com as pontas conificadas com acabamento
superficial em níquel/cromo. estrutura 
superior fabricada em tubo retangular, 
composto por 2, 3, 4 ou 5 flanges, pode 
existir sistema de fixação no modelo 
secretária (125x125mm), ou diretor 
(160x200mm), sendo que a plataforma é 
fixada na estrutura através de solda mig 
mag. o acabamento da parte superior é em 
pintura epóxi na cor preta, ou cinza. a 
montagem da parte superior, com a coluna 
e o pé é feita através de encaixe, por meio 
do tubo cônico, e das buchas soldadas no 
pé e na estrutura superior. estrutura da 
cadeira revestida com acabamento 
superficial em níquel/cromo marca: gm 
modelo: grc200l3p validade da proposta: 
60 dias, conforme edital. prazo de entrega 
do(s) material(is):15 dias conforme o edital
prazo de garantia: conforme edital local de 
entrega: conforme locais especificados no 
edital. declaramos que tomamos 
conhecimento de todas as informações, 
especificações e condições para o 
cumprimento das obrigações do objeto 
desta licitação e que atendemos todas as 
condições do edital. informamos também 
que nossa empresa é enquadrada como epp 
e somos optantes do simples nacional.

Camboriú 05

Concórdia 05

Fraiburgo 10

Luzerna 25

Rio do Sul 10

Santa Rosa 
do Sul

10

38 BANQUETA

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: GRC208
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Para laboratório requisitos: 
baqueta giratória com sistema pneumático 
de regulagem de altura com múltiplas 
posições para assento. aranha totalmente 
em nylon e com rodízios também em 
nylon, produzida com laudo de 
conformidade técnica nbr 13962: 
2006.descrição/características: base 
giratória: base giratória com 5 hastes 
equidistantes injetadas sob pressão em 
nylon 6 com 30% em fibra garantindo e 

Unidade R$ 
57.855,00
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resistência mecânica, essas peças têm o 
encaixe central da coluna, calibradas com 
anel de metal em tubo de aço sae 1020, 
espessura de 1,9 mm com encaixe tipo 
cone-morse (ângulo de 1°26’16’’) para a 
fixação da coluna de aço de 2’’x1,5mm, 
que possui uma bucha de polia central 
autolubrificante, onde passa o pistão a gás 
(pneumático), que também por encaixe 
cônico, liga- se à placa de fixação do 
assento que é construída por chapas de aço 
sae 1020 estampada com furação universal 
de encaixe em diversos tipos de assentos, 
provida de 5 sapatas de nylon encaixados 
diretamente nas hastes sob pressão, com 
eixo euro 11 com anel de retenção que 
garante o encaixe. aro para apoio dos pés 
com regulagem. mecanismo: mecanismo 
conformado em aço com dimensões 
definidas, que através da mesma alavanca 
de ajuste de altura do pistão, permite 
ajustar em várias posições, pintura da 
coluna e da plataforma em tinta epóxi-pó 
eletrostática, com desengraxe à quente por 
imersão, proteção superficial com fosfato e 
cura em estufa a 210° c. pintura: todas as 
peças pintadas em tinta epóxi-pó 
eletrostática, com desengraxe banho 
químico à quente por imersão, proteção 
superficial aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, 
com camada de 50 a 70 microns e cura em 
estufa a 210°c.assento: medindo 350 mm 
de diâmetro constituído por madeira 
compensada com 10 lâminas mescladas em
madeira de eucalipto e pinus de 
reflorestamento com espessura de 16 mm 
moldada anatomicamente, com borda 
arredondada, revestido na parte superior 
por espuma de poliuretano de espessura de 
60 mm com densidade de 50 kg/m³±5% e 
nível de “compression set” abaixo de 10% 
e nível de ild de 65%, proporcionando 
homogeneidade da mesma. a fixação à base
da cadeira é feita por parafusos e arruelas 
com porcas, tipo garras encravadas na 
madeira. possui acabamento da parte 
inferior feito em capa de polipropileno 
injetado. revestimento: fibra artificial 
sintética 100% poliéster resistente, com 
baixo encolhimento, secagem rápida, 
marca: gm modelo: grc208 validade da 
proposta: 60 dias, conforme edital. prazo de
entrega do(s) material(is):15 dias conforme 
o edital prazo de garantia: conforme edital 
local de entrega: conforme locais 
especificados no edital. declaramos que 
tomamos conhecimento de todas as 

Luzerna 135

Rio do Sul 35
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informações, especificações e condições 
para o cumprimento das obrigações do 
objeto desta licitação e que atendemos 
todas as condições do edital. informamos 

46

MESA

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Mesa dupla de informática 
tampo em aglomerado 20 mm, revestido na
parte superior em fórmula bege, parte 
inferior com aplicação de selador e verniz, 
com bordos longitudinais em posting – 
forming 180°, painel frontal em 
compensado multilaminado revestido na 
parte externa em fórmica na cor cinza e 
parte interna com verniz e selador, tampo 
medindo 1400 x 600 x 18 mm, com dois 
furos nos cantos superiores para passagem 
de fios, com acabamento em polipropileno, 
estrutura em tubo de aço 30x50mm e em 
tubo oblongo 29 x 58 mm, com uma coluna
central outra na parte frontal, com a função 
de transportar os acabamentos necessários 
do micro de forma interna, soldagem mig, 
pintura epóxi cinza texturizada, 
acabamento dos topos com ponteiras de 
polipropileno internas, pés formado por 
tubo oblongo com sapatas reguláveis, altura
720 mm mod mmad00/espc. garantia 
mínima de 12 meses. a montagem deverá 
estar inclusa no endereço da contratante. 
produto deve ter certificado abnt. marca: 
gm modelo:supreme validade da proposta: 
60 dias, conforme edital. prazo de entrega 
do(s) material(is):15 dias conforme o edital
prazo de garantia: conforme edital local de 
entrega: conforme locais especificados no 
edital. declaramos que tomamos 
conhecimento de todas as informações, 
especificações e condições para o 
cumprimento das obrigações do objeto 
desta licitação e que atendemos todas as 
condições do edital. informamos também 
que nossa empresa é enquadrada como epp 
e somos optantes do simples nacional.

Unidade
R$ 
44.400,00

Abelardo 
Luz

05
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Blumenau 35

Santa Rosa 
do Sul

50

Videira 35

47
ESTAÇÃO TRABALHO

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto 

Unidade R$ 
28.728,00
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Ofertado: Mesa em “l” mesa em “l” nas 
dimensões1600 x 650 x 1600 x 650 x 750 
mm. requisitos: tampo, laterais e painel 
frontal, confeccionados em chapa de 
madeira aglomerada 25/25/18 mm de 
espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de 
pinus e eucalipto, aglutinadas com resina 
sintética, termo fixa, que se consolidam sob
a ação conjunta de calor e pressão, 
revestida com filme melamínico 
texturizado na cor cinza, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se fundir à 
madeira aglomerada, formando com ela um
corpo único e inseparável. sistema de 
fixação composto por tambor de giro 
confeccionado em aço estampado com 25 
mm de ø, parafuso de montagem rápida m6
x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e 
acabamento zincado branco e tampas 
plásticas de acabamento confeccionadas em
polietileno e 29 mm ø. bordas retas com 
acabamento em fita de pvc 2,0 mm de 
espessura para o tampo e laterais e 0,5 mm 
para o painel frontal na cor e padrão do 
revestimento com resistência a impactos e 
termicamente estável, colada ao substrato 
de madeira pelo processo “hot melt”. guia 
de cabos confeccionado em poliestireno 
injetado com ø interno de 60 mm na cor do 
revestimento, localizado no canto da mesa. 
perfil “u” para fixação das sapatas em 
chapa de aço sae 1006 a 1008 com 
espessura de 1,2 mm fixado na parte 
inferior da lateral por meio de parafusos 
com pintura epóxi e acabamento liso. 
sapatas niveladoras com base em nylon 
injetado na cor do móvel e barra roscada de
5/16” x 25 mm para fixação. torre vertical 
confeccionada em chapa de aço sae 1006 a 
1008 de 1,2 mm de espessura, em forma de 
paralelogramo regular, com ângulos de 
90/45 graus, com tampa destacável e 
recorte tipo canoa na parte superior para 
possibilitar a pega para o saque, fixada por 
meio de dispositivos plásticos de pressão, 
localizada na face chanfrada interna da 
torre (voltada ao usuário). três leitos 
independentes, (elétrico/ lógico/telefônico) 
formados por perfil “u” de 30x20mm 
também confeccionado em chapa de aço, 
de forma a possibilitar a organização do 
“cabeamento dos equipamentos de 
informática”, fixado na parte interna da 
face chanfrada posterior ao usuário, por 
meio de solda ponto. base com sapata em 
material plástico injetado com ø de 89 mm 
e 19 mm de altura, sistema de fixação por 
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meio de barra roscada reforçada de 3/8” 
com haste de 44 mm para permitir a 
regulagem de altura. calhas horizontais em 
chapa de aço 1,2 mm de espessura, com 
furação para alojamento de até 03 tomadas 
quadradas e 04 rj´s (dados e telefone), pela 
parte interna, sendo as tomadas na parte 
central da calha e os rj´s 02 a 02 nas 
extremidades da mesma (padrão gts/ 
furukawa / amp), com leitos que 
possibilitem a passagem da fiação elétrica, 
lógica e telefônica também no sentido 
horizontal. as estruturas em aço receberão 
pintura eletrostática a pó na cor azul, com 
resina a base de epóxi pó e poliéster 
formando uma camada mínima de 50/60 
micra de espessura, na cor atendendo-se os 
critérios de preparação, tratamento e tempo 
de cura recomendados pelo fabricante da 
tinta empregada, de forma que o resultado 
atenda as exigências previstas nas normas 
da abnt. sistema de fixação composto por 
tambor de giro confeccionado em zamak 15

48
MESA PROFESSOR

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Mesa retangular para professor 
mesa de professor com 3 gavetas, mesas —
tampo, laterais e painel frontal, 
confeccionados em mdf 25/25/18 mm de 
espessura, revestida com filme melamínico 
texturizado, que por efeito de prensagem a 

Unidade R$
49.000,00 Araquari 08
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quente, faz o filme se fundir à madeira mdf,
formando com ela um corpo único e 
inseparável. sistema de fixação composto 
por tambor de giro confeccionado em aço 
estampado com 25 mm de ø, parafuso de 
montagem rápida m6 x 13 mm, rosca 
métrica em aço usinado e acabamento 
zincado branco e tampas plásticas de 
acabamento confeccionadas em polietileno 
e 29 mm ø. bordas retas com acabamento 
em fita de pvc 2,0 mm de espessura para o 
tampo e laterais e 0,5 mm para o painel 
frontal na cor e padrão do revestimento 
com resistência a impactos e termicamente 
estável, colada ao substrato de madeira pelo
processo “hot melt”. perfil “u” para fixação
das sapatas em chapa de aço sae 1006 a 
1008 com espessura de 1,2 mm fixado na 
parte inferior da lateral por meio de 
parafusos com pintura epóxi e acabamento 
liso. sapatas niveladoras com base em 
nylon injetado na cor preta e barra roscada 
de 5/16” x 25 mm para fixação. as 
estruturas em aço receberão pintura 
eletrostática a pó com resina a base de 
epóxi e poliéster formando uma camada 
mínima de 50/60 micra de espessura, 
atendendo-se os critérios de preparação, 
tratamento e tempo de cura recomendados 
pelo fabricante da tinta empregada, de 
forma que o resultado atenda as exigências 
previstas nas normas da abnt. medindo 
1200 x 650 x 750 mm. gaveteiro fixo com 
03 gavetas 400 x 500x350mm. 
confeccionado em chapa de mdf 18 mm de 
espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão. bordas do 
tampo e corpo, retas com acabamento em 
fita de pvc 2,0/0,5 mm de espessura 
respectivamente na cor e padrão do 
revestimento com resistência a impactos e 
termicamente estável, colada ao mdf pelo 
processo “hot melt”. sistema de fixação das
peças em madeira tipo rastex ou rotofix. 
apoio estrutural para o tampo de trabalho 
efetuado por meio de 04 separadores 
confeccionados em tubo de aço sae 1006 a 
1008 com 1,2 mm de espessura e 93 mm de
altura, acabamento cromado, fixado por 
meio de encaixe. gavetas convencionais no 
mesmo material e acabamento do corpo e 
tampo, com corrediças de 450 mm de 
comprimento, fabricadas em chapa de aço 
dobrada com pintura epóxi na cor preta, 
roldanas de nylon, fixadas por meio de 
parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 aacc 
fenda cruzada. sistema de chaveamento 
com aplicação frontal, travamento lateral 

Concórdia

Fraiburgo 10

Ibirama 05

Luzerna 20

Rio do Sul 18

Santa Rosa
do Sul

38
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das gavetas simultaneamente composto por 
chave com capa plástica escamoteável 
dupla face, rotação de 180º, cilindro com 
corpo 20 mm de comprimento, ø de 19 
mm, abas para fixação e acabamento 
cromado. puxador tipo haste em barra de 
aço secção quadrada de 5/16”, com 330 
mm de comprimento e pinos espaçadores 
confeccionados em tubo de aço com ø e 
altura de 5 mm, acabamento cromado e 
fixados por meio de parafusos métricos m4 
x 26 mm. cor ovo. garantia mínima de 
cinco anos. marca: gm modelo:supreme 

Valor Total Adjudicado:   R$  235.590,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
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de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
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6.5. Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  registrados  e  o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O  descumprimento  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ensejará  aplicação  das
penalidades estabelecidas no Edital.
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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 7.892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que,  depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.

Araquari/SC, 17 de agosto de 2020.

Cleder Alexandre Somensi
Diretor-Geral

Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 10/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus anexos, especificado no item 63 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão
nº  01/2020,  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 e as demais condições ofertadas
na proposta são as que seguem: 
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PRESTADOR DOS SERVIÇO: GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.532.500/0001-86
Rua Rodrigo Tavares, 5000 Porto Dourado, Serra - ES 
CEP: 29.170-304  
Telefone: 27 3282-4311
E-Mail: geracaocrs@yahoo.com.br 

Item Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Valor
Adjudicado

R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantidade
Total

63

ESTANTE METÁLICA

Marca: GERAÇÃO
Fabricante: GERAÇÃO
Modelo / Versão: CD63
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: estante em aço inox aisi 304, 
gradeada, medindo 1.10x0,40x1,75, com 4 
prateleiras, pés com sapatas reguláveis em 
polietileno com rosqueamento embutido, 
acabamento polido fosco acetinado. 
garantia mínima de 24 meses.

Unidade
R$

24.000,00

Concórdia 07

16Fraiburgo 04

Luzerna 05

Valor Total Adjudicado:   R$  24.000,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
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4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:
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6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. 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 7.892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que,  depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.
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Araquari/SC, 17 de agosto de 2020.

Cleder Alexandre Somensi
Diretor-Geral

Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 11/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus anexos, especificado no item 17 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão
nº  01/2020,  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 e as demais condições ofertadas
na proposta são as que seguem: 
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PRESTADOR DOS SERVIÇO: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR
CNPJ: 10.205.116/0001-10
R SANTA MONICA, 81 – FUNDOS – BAIRRO VILA BIANCHI
MOGI MIRIM/SP
CEP 13.801-478
TELEFONE: (19) 3022-6356
E-Mail: COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM

Item Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Valor
Adjudicado

R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantidade
Total

17

ARMÁRIO AÇO 

Marca: TSW
Fabricante: EDE
Modelo / Versão: PA
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Armário de metal armário de 
aço com duas portas, fechadura e quatro 
prateleiras formando cinco vãos. 
dimensões: 175 cm altura x 75 cm largura x
33 cm de profundidade. requisitos: chapas 
de aço sae 1010/1020: corpo e portas em 
chapa 22 (0,75 mm). prateleiras e reforço 
das portas em chapa 20 (0,90 mm) base em 
chapa 18 (1,25 mm). dobradiças em chapa 
14 (1,9mm) as quatro prateleiras devem ser
removíveis e ajustáveis. dobradiças internas
com no mínimo 75 mm de altura - no 
mínimo três unidades por porta, não podem
ser visíveis na parte exterior do móvel. 
puxadores inteiramente metálicos, de liga 
não-ferrosa, cromados ou niquelados. 
fechadura de tambor cilíndrico. mínimo de 
uma duplicata da chave. nas partes 
metálicas prever furos internos na estrutura 
para drenagem do líquido de tratamento, 
quando necessário. aplicar tratamento 
anticorrosivo que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina de no 
mínimo 240 horas, em uma atmosfera 
conforme especificação da nbr 8094 e 
pintura eletrostática a pó, tinta híbrida 
epóxi/poliéster, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrômetros ou acabamento em esmalte 
sintético, espessura de camada de 30 a 40 
mícrons, polimerizada em estufa de 120º c /
140º c, superfícies lisas e uniformes, na cor 
cinza. soldas devem possuir superfície lisa 

Unidade
R$

36.898,24
Araquari 15

67

Blumenau 05

Camboriú 06

Fraiburgo 15

Luzerna 22

Santa Rosa
do Sul

01
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e homogênea, não devendo apresentar 
pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. eliminar respingos e volumes de 
solda, rebarbas, esmerilhar juntas e 
arredondar quinas agudas. prateleiras com 
dobras duplas nos bordos da frente e fundo,
1ª dobra: mínimo de 20 mm. 2ª dobra: 
mínimo de 10 mm. dobras laterais simples: 
mínimo de 20 mm. portas com dobras 
duplas em todo o perímetro, 1ª dobra: 
mínimo de 20 mm. 2ª dobra: mínimo de 15 
mm. base com dobras duplas, 1ª dobra: 
mínimo de 20 mm. 2ª dobra: mínimo de 
15mm, soldada ao corpo com mínimo de 
10 pontos de solda espaçados 
uniformemente. as junções de chapas nos 
cantos das portas devem receber 
preenchimento com solda rebater a 180º a 
dobra interna das portas, no lado de fixação
das dobradiças. os reforços das portas 
devem ser soldados com mínimo de 9 
pontos de solda para cada porta, espaçados 
uniformemente. fixar portas por meio de 
dobradiças embutidas e soldadas. as 
prateleiras devem ser reguláveis e permitir 
o ajuste em distâncias de até 100 mm. furos
ou parafusos não devem ser visíveis do 
lado externo do móvel. exigências: 
relatório de desempenho do produto 
conforme norma abnt nbr 13961:2010 
móveis para escritórios armários emitido 
por laboratório acreditado pelo inmetro, 
com escopo abrangendo a referida norma. 
as chapas e derivados de madeiras devem 
ser oriundos de áreas de reflorestamento 
em conformidade com a legislação vigente.
a montagem deverá estar inclusa no 
endereço do contratante. prazo de garantia: 
2 (dois) anos, contra defeito de fabricação e
oxidação espontânea. marca: tsw, 
modelo:pa

São
Francisco do

Sul
03

Valor Total Adjudicado:   R$  36.898,24

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari
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3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

6.7.3. não aceitar  reduzir  o  seu  preço registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
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6.7.4. sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. 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 7.892/13.
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que,  depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.

Araquari/SC, 17 de agosto de 2020.

Cleder Alexandre Somensi
Diretor-Geral

Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 12/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus anexos, especificado no item 148 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão
nº  01/2020,  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 e as demais condições ofertadas
na proposta são as que seguem: 
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PRESTADOR DOS SERVIÇO: ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CNPJ:  10.902.067/0001-75
RUA SETE DE SETEMBRO 1069 SL 07 BLUMENAU – SC
CEP: 89010-207
EMAIL- licitaescriblu@gmail.com
Fone: 47-35135593

Item Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Valor
Adjudicado

R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantidade
Total

148

SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR

Marca: multivisão
Fabricante: multivisão
Modelo / Versão: PROJ P
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Suporte datashow / projetor de 
teto. possibilidade de 2 movimentos, 
fabricado em aluminio e aco-carbono, 
universal (para todos os tipos de 
equipamentos), na cor preta, com pintura 
eletrostatica. com base giratoria de 360o. 
acompanha parafusos: m4x16mm, 
m4x40mm, m5x16mm, m6x16mm, 
m6x40mm, m8x16mm.

Unidade
R$

14.837,88

Araquari 20

106

Brusque 12

Fraiburgo 12

Luzerna 30

Santa Rosa
do Sul

25

São Bento
do Sul

06

Videira 01

Valor Total Adjudicado:   R$  14.837,88

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

6.7.3. não aceitar  reduzir  o  seu  preço registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
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6.7.4. sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. 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 7.892/13.
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que,  depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.

Araquari/SC, 17 de agosto de 2020.

Cleder Alexandre Somensi
Diretor-Geral

Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 13/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus anexos, especificado no item 39 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão
nº  01/2020,  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 e as demais condições ofertadas
na proposta são as que seguem: 

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx
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PRESTADOR DOS SERVIÇO: LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI
CNPJ: 11.549.124/0001-47
R CANELINHA, 40 – GALPAO03 - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88.337-360
TELEFON: (47) 3363-4143
E-Mail: FINANCEIRO@LANCI.ECO.BR

Item Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Valor
Adjudicado

R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantidade
Total

39

BANCO

Marca: LANCI
Fabricante: LANCI
Modelo / Versão: LC-01
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Banco de jardim em madeira 
plástica com encosto ecologicamente 
correto (100% ecológico), suportar no 
mínimo 400 kg de peso, composto por 
tábuas maciças fabricadas através da 
mistura de resíduos plásticos recicláveis e 
casca de arroz. medidas: largura: 1500 mm;
altura do assento: 370 mm, altura do 
encosto: 400 mm; altura total: 770 mm; 
largura da base do assento: 340 mm. a 
estrutura do banco é composta banco de 
jardim em madeira plástica com encosto 
ecologicamente correto (100% ecológico), 
suportar no mínimo 400 kg de peso, 
composto por tábuas maciças fabricadas 
através da mistura de resíduos plásticos 
recicláveis e casca de arroz. medidas: 
largura: 1500 mm; altura do assento: 370 
mm, altura do encosto: 400 mm; altura 
total: 770 mm; largura da base do assento: 
340 mm. a estrutura do banco é composta 
por 2 pés na cor verde com mão francesa 
produzido em material pp. o banco com 4 
unidades de tábuas maciça que medem 
140x30x1500mm, produzidas 100% em 
madeira biosintética com a mistura de 
polipropileno reciclável e casca de arroz. 
marca lanci / modelo: lc-01

Unidade
R$

54.002,00

Abelardo
Luz

10

134

Araquari 10

Blumenau 04

Camboriú 20

Concórdia 10

Fraiburgo 15

Ibirama 10

Luzerna 15

Santa Rosa
do Sul

30

São
Francisco do

Sul
10

Valor Total Adjudicado:   R$  54.002,00
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
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gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
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6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

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

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

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

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. 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.
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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 7.892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que,  depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.

Araquari/SC, 17 de agosto de 2020.

Cleder Alexandre Somensi
Diretor-Geral

Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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{ * b a r c o d e * } { * Q R C o d e * }

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória
2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade,
integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 19/08/2020

Dados do Documento

Tipo de Documento Proposta Técnica e Comercial
Referência Ata 13 - Item 39 de Registro de Preços - IFC ARAQU
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 19/08/2020
Validade 19/08/2020 até 19/08/2021
Hash Code do Documento 12986D818F92251CBF2F2F5A19497ED2DC5E3FA8FBA3035ADA4EF19A1C76B5FD

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Diretor

Relacionamento 003.655.970-90 - DANIEL CENCI

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico
https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx, utilizando o código de acesso
(passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): YHSLZ-XV8VI-LUZAE-OADNJ

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da AR-QualiSign, Autoridade de Registro
vinculada à ICP-Brasil.

Representante CPF

DANIEL CENCI 003.655.970-90

Ação: Assinado em 19/08/2020 09:09:41 com o certificado ICP-Brasil Serial - 576570D06D9089B7 IP: 189.41.240.241

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Localização

Tipo de Acesso Normal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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Emitido em 17/08/2020

ATA Nº 1298/2020 - CCLIC/ARA (11.01.02.02.01.03.01) 
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DIRETOR GERAL - TITULAR
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 14/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus anexos, especificados nos itens 132, 133, 134 e 142 do Termo de Referência, anexo I
do edital de  Pregão nº  01/2020, 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 e as demais condições ofertadas
nas propostas são as que seguem: 
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PRESTADOR DOS SERVIÇO: K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA
CNPJ: 12.555.875/0001-39
Rua José de Almeida, 219 – Jd. Bom Retiro – Cep: 13.092-400 - Campinas/SP
Fone/ Fax: (19) 4112-5012 - 
E-Mail: projetorbrasil@yahoo.com.br
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Item Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Valor
Adjudicado

R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantidade
Total

132

 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Marca: NIKON
Fabricante: NIKON
Modelo / Versão: D3500 COM LENTE 
NIKKOR 18-55mm + TODOS 
ACESSORIOS
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Câmera fotográfica tipo i. 
câmera fotográfica de lente intercambiável.
(nikon ou canon) deve estar incluso o corpo
da camera fotografica e lente 
intercambiavel (aproximadamente 18 - 55 
mm). caracteristicas: pixel efetivo 
(megapixels) 24,2 milhoes; tamanho do 
sensor 23,5 mm x 15,6 mm; midia de 
armazenamento sd sdhc sdxc; 5 quadros 
por segundo; iso 100 - 12.800 hi - 1 (isso 
25.600); video full hd 1,920 x 1,080 / 60 
qps full hd 1,920x 1,080 / 50 qps full hd 
1,920x 1,080 / 30 qps full hd 1,920 x 
1,080 / 25 qps full hd 1,920x 1,080 / 24 qps
hd 1,280x 720 / 60 qps hd 1,280x 720 / 50 
qps vga 640 x 424 / 30 qps vga 640 x 424 / 
25 qps; 3,2 pol. na diagonal; angulo de 
visao ampla tft-lcd com ângulo variavel; 
uma bateria recarregavel de li-ion en-el 14ª 
ou bateria recarregavel de liion en el 14; 
125 mm x98,0 mm x 76,0 mm; velocidade 
do obturador mais rapida 1/4000 
s;velocidade do obturador mais lenta 30 s. a
maquina fotografica sera acoplada ao 
telescopio que pertenca a instituicao e 
apenas as duas marcas citadas sao 
compativeis. licitante devera assegurar o 
prazo de 2 (dois) anos de garantia, de 
acordo com o edital.

Unidade R$ 8.194,00

Abelardo
Luz

01

02

Rio do Sul 01

133 MÁQUINA FOTOGRÁFICA

Marca: CANON
Fabricante: CANON
Modelo / Versão: EOS REBEL T5i COM 
LENTE CANON 18-55mm + TODOS 
ACES
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Câmera fotográfica tipo ii. 
camera fotografica digital profissional com 
lente 18-55mm, tela de 3″. deve incluir: 1 
camera igital (corpo) mais 1 lente 18-55; 1 
eyecup eb; 1 alca de pescoco ew-100dbiv; 
1 cabo usb; 1 interface ifc-130u; cartao de 

Unidade

R$ 6.100,00

Blumenau

01 01
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memoria de 16gb, 1 bateria recarregavel de
litio lp-e8; 1 carregador bivolt lc-e8; 1 
tampa do sensor r-f-3. material: stainless 
steel and polycarbonate resin with glass 
fibre.sensor – resolucao maxima: 5184 x 
3456. caracteristicas minimas: image ratio 
w:h – 1:1, 4:3, 3:2, 16:9. pixels: 18.0 
megapixels. sensor: 18.5 megapixels - aps-
c (22.3 x 14.9 mm) - cmos.cores: srgb, 
adobe rgb. filtro de cores: rgb color filter 
array.imagem: iso - auto, 100, 200, 400, 
800, 1600, 3200, 6400, 12800 (25600 with 
boost); formato: raw, jpeg: fine, normal, 
format de arquivo: jpeg: fine, normal (exif 
2.3 compliant) .otica & focus – autofocus: 
contrast detect (sensor); phase detect; 
multiarea; selective single-point; single; 
continuous; face detection; live view.lentes:
ef/ef-s mount. focal length multiplier: 1.6×.
tela / viewfinder: lcd – totalmente 
articulado. pontos:1,040,000. touch screen: 
sim; tipo de tela: clear view ii tft lcd. live 
view: sim.viewfinder: otico (pentamirror); 
external flash: sim (hot shoe, wireless plus 
sync connector); flash modes: auto, on, off,
red-eye, flash x sync speed: 1/200 sec, 
drive modes: single; continuous; self timer 
(2s, 10s+remote, 10s + continuous shots 2-
10),continuous drive: sim (5 fps),timer: sim
(2s, 10s+remote, 10s + continuous shots 2-
10)); microfone: stereo, speaker: mono; 
resolucoes: 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 
1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 480 (60, 50 
fps); armazenamento: tipos – sd/sdhc/sdxc, 
conectividade: usb - usb 2.0 (480 mbit/sec);
hdmi: sim (hdmi mini), wireless: 
eyefi,remote control: sim (e3 connector, 
infrared); bateria: lithium-ion lp-e8 
rechargeable battery & charger. licitante 
devera assegurar o prazo de 2 (dois) anos 
de garantia, de a cordo com o edital.

134 CONTROLE REMOTO

Marca: CONTROLE REMOTO UNIV
Fabricante: CONTROLE REMOTO 
UNIVERSAL
Modelo / Versão: PARA PROJETORES 
EPSON - ATENDENDO A DESCRICAO 
DO E
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Controle remoto universal para 
projetor multimidia, compativel com 
projetores: epson powerlite 1945 w, eson 

Unidade R$ 7.832,00
Araquari 01

88

Camboriú 02

Fraiburgo 20

Ibirama 05
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x24+, epson h432a, epson powerlites5+. 
garantia de 03 meses Luzerna 40

Videira 20

142

MICROFONE

Marca: BOYA
Fabricante: BOYA
Modelo / Versão: BY-WM8 PRO-K2
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Microfone lapela sem fio duplo 
omnidirecional 100 metros – 1x receptor e
2x transmissores. especificacoes: 
transdutor: condensador traseiro; padrao 
polar: omnidirecional; alcance
de frequencia: 35hz ~ 18 khz; sinal / 
ruido:74db spl; sensibilidade: - 30db +/-3db
/ 0db=1v/pa, 1 khz; conector:
3.5mm locking mini plug; comprimento: 
1.2m; especificacoes do receptor lapela 
sem fio; antena: flexivel;
entrada do audio: 3.5mm mini jack; relacao
sinal ruido: 80 db; distorcao: 0.8% (-60 
dbv, 1 khz input); nivel de
saida do fone de ouvido: 60 mw, 
32ohms/1khz; nivel de saida de audio: 120 
mv; alimentacao: duas pilhas

Unidade
R$

48.360,00

Araquari 05

24

Blumenau 01

Camboriú 10

Fraiburgo 04

Santa Rosa
do Sul

04

Valor Total Adjudicado:   R$  70.486,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
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4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

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

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:
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6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. 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 7.892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que,  depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.

Ata-no-14-K.M.L.R 117



Araquari/SC, 17 de agosto de 2020.

Cleder Alexandre Somensi
Diretor-Geral

Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 17/08/2020

ATA Nº 1300/2020 - CCLIC/ARA (11.01.02.02.01.03.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 31/08/2020 19:44 )
CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

DIRETOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DG/ARA (11.01.02.02)

Matrícula: 1836822

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ifc.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1300 2020 ATA 31/08/2020 67e3e060fc
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE —
CAMPUS ARAQUARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 15/2020

O Instituto Federal Catarinense  — Campus Araquari, com sede na Rodovia BR 280, km 27, bº
5.200, na cidade de Araquari/SC, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0003-48, neste ato
representado pelo Diretor-Geral Cleder Alexandre Somensi, nomeado(a) pela Portaria nº 100,
publicada  no D.O.U de  29 de  janeiro  de 2020,  portador  da  matrícula  funcional  nº  1836822
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 17/08/2020,
processo  administrativo  nº  23349000038202038,  RESOLVE  registrar  os  preços  da  empresa
indicada  e  qualificada  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela  alcançada  e  na
quantidade cotada, 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
mobiliário,  eletrodomésticos, eletrônicos,  áudio  e  vídeo  para  atendimento  das
necessidades do Instituto Federal Catarinense —  Campus Araquari e demais  campi
participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e
seus anexos, especificados nos itens 44, 51, 52 e 96 do Termo de Referência, anexo I do
edital  de  Pregão nº  01/2020,  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 e as demais condições ofertadas
nas propostas são as que seguem: 
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PRESTADOR DOS SERVIÇO: BALI COMERCIAL LTDA
CNPJ: 12.991.409/0001-04
AV ARISTOTELES COSTA, 595 - JARDIM FORTALEZA
PAULINIA/SP
CEP: 13.140-074 
Fone: (19) 3363-3500 / (19) 3833-1960 
ELIANA@BALICOMERCIAL.COM.BR 

Item Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Valor
Adjudicado

R$

Quantidade por
Local de

Fornecimento

Quantidade
Total

44
MESA REUNIÃO QUADRADA

Marca: Bali
Fabricante: Bali
Modelo / Versão:  Mesa de Estudos Viena
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Mesa de estudo. requisitos: 
mesa quadrada tampo com 800x800 mm, 
confeccionada em chapa de madeira 
compensada 20 mm, de espessura 
respectivamente, revestida na parte 
superior com laminado melamínico de alta 
pressão com maior resistência superficial a
perda de brilho e riscos após atrito 
(exemplo limpeza com esponja de aço) na 
cor casca de ovo brilhante, bordas 
aparentes, na parte inferior da mesa 
aplicação de selador e verniz; estrutura em 
tubo de aço sae 1010/ 1020, secção 7/8", 
parede 1,5 mm de espessura, em 
monobloco com sistema de pés duplos e 
paralelos; os componentes que formam o 
conjunto deverão ser ligados entre si 
através de solda pelo processo mig, com 
cordões de solda com comprimento 
mínimo de 20 mm; tratamento 
antiferruginoso de proteção por meio de 
imersão para fosfatização; a 120°c; pintura
em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na 
cor preta texturizada, polimerizada em 
estufa à 210º c, sendo a espessura mínima 
da película de 60 mícrons; ponteira em 
polipropileno 100% injetadas, do tipo bola 
c/ encaixe interno na cor da estrutura; 
altura 720 mm. cadeira com espaldar 
médio moldada anatomicamente, assento 
medido 440x400mm, encosto medido 
400x290mm, ambos em compensado 
multilaminado, cobertos com espuma 
injetada 40 mm, revestida em tecido 10% 

Unidade R$
102.335,00

Blumenau 04

211

Brusque 06

Ibirama 10

Luzerna 51

Santa Rosa
do Sul

140
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diâmetro na cor azul, acabamento nas 
bordas em perfil de pvc macho fêmea, 
montada sob estrutura em tubo de aço 7/8 
com parede de 2 mm. demais 
especificações conforme edital.

51

PUFE

Marca: Zum Puff
Fabricante: Zum Puff
Modelo / Versão:  Puff Pêra 6 Gomos
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Pufe tipo i. requisitos: 
composição/material: couro sintético. 
estrutura enchimento interno em flocos de 
isopor recarregável. tipo gota, 
revestimento couro sintético. acabamento 
zíper invisível. cor a combinar. dimensões 
aproximadas do produto sem embalagem 
(axlxp) 80x65x85cm. peso líquido 
aproximado do produto 4 kg. garantia de 
12 meses.

Unidade
R$

12.760,00

Abelardo
Luz

02

183

Araquari 07

Blumenau 15

Brusque 10

Concórdia 04

Fraiburgo 08

Ibirama 10

Luzerna 30

Santa Rosa
do Sul

95

São
Francisco do

Sul
02

52

PUFE

Marca: Arazzi
Fabricante: Arazzi
Modelo / Versão:  Puff Quadrado
Descrição Detalhada do Objeto 
Ofertado: Pufe tipo ii. requisitos: 
composição: estrutura de madeira 
reflorestada de eucalipto ou pinus, 
compensado ou mdf, revestido em couro, 
costurado com linhas de nylon, costura 
tripla, altura 40 cm comprimento 37 cm 
largura 37 cm. assento preenchido com 
espuma d-26. cor a combinar. peso líquido 
aproximado do produto 5 kg. garantia de 
12 meses.

Unidade
R$

12.760,00

Araquari 05

110

Concórdia 04

Fraiburgo 08

Ibirama 10

Luzerna 30

Rio do Sul 13

Santa Rosa
do Sul

40

96
EXAUSTOR

Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo / Versão:  VENTILADOR 
AXIAL EXAUSTOR IND 30CM 220V 
PREMIUM S
Descrição Detalhada do Objeto 

Unidade R$
4.389,00 Luzerna 09

19

Rio do Sul 02
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Ofertado: exaustor monofásico 220 v, 
1/5cv, 1750 rpm, 60hz, hélice de 30 cm de 
diâmetro 30 cm comprimento, com grade 
de proteção em ambos os lados. Garantia 
mínima de 12 meses. Santa Rosa

do Sul
08

Valor Total Adjudicado:   R$  147.849,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços os descritos na
tabela acima.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente
justificada  a  vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo  para  adesões  feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas
federativas,  fica condicionada à realização de estudo, pelos  órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o
órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item não  poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,  na totalidade,  ao dobro do
quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir  da  sua
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. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

6.5.1. liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação
ocorra  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
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6.5.2. convocar  os  demais  fornecedores  para  assegurar  igual  oportunidade  de
negociação.

6.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. 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
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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 7.892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que,  depois de lida e achada em ordem, vai assinada  pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participante.

Araquari/SC, 17 de agosto de 2020.

Cleder Alexandre Somensi
Diretor-Geral

Portaria nº 100
D.O.U de 29 de janeiro de 2020

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 17/08/2020

ATA Nº 1301/2020 - CCLIC/ARA (11.01.02.02.01.03.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 31/08/2020 19:44 )
CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

DIRETOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DG/ARA (11.01.02.02)

Matrícula: 1836822

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ifc.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1301 2020 ATA 31/08/2020 08a9ab7b00
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 17/08/2020

ATA Nº 1429/2020 - CCLIC/ARA (11.01.02.02.01.03.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 08/09/2020 23:49 )
CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

DIRETOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DG/ARA (11.01.02.02)

Matrícula: 1836822

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ifc.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1429 2020 ATA 08/09/2020 1edfc860bb
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 17/08/2020

ATA Nº 1429/2020 - CCLIC/ARA (11.01.02.02.01.03.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 08/09/2020 23:49 )
CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

DIRETOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DG/ARA (11.01.02.02)

Matrícula: 1836822

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ifc.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1429 2020 ATA 08/09/2020 1edfc860bb
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 16/11/2020

ATA Nº 2398/2020 - CCLIC/CAM (11.01.03.01.02.01.04) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 16/11/2020 13:14 )
LIA MARA SILVA DE SOUZA

ESCRITURARIO

CCLIC/CAM (11.01.03.01.02.01.04)

Matrícula: 1357151

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ifc.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2398 2020 ATA 16/11/2020 08810d9d75

https://sig.ifc.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

