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ANEXO III 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO DO SUL – CAMPUS COXIM 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2020 

(Processo Administrativo nº. 23347.003817.2020-76) 

 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul 

(IFMS), Campus Coxim, com sede à Rua Salime Tanure, s/n, bairro Santa 

Tereza, na cidade de Coxim, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.673.078/0006-

35, neste ato representado pela Diretora - Geral, Ângela Kwiatkowski, nomeada 

pela  Portaria  nº 422, de 11 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial 

da União de 12 de dezembro de 2019, portadora da matrícula funcional nº 

1634559, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na 

forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2020, publicada no 

Diário Oficial da União de 21/10/2020, processo administrativo n.º 

23347.003817.2020-76, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada  e 

qualificada  nesta ATA, de acordo com a classificação por ela  alcançada e nas  

quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se 

as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, no Decreto n.º 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 equipamentos para uso dos discentes, docentes e 

https://suap.ifms.edu.br/processo_eletronico/processo/60728/
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técnicos de laboratórios nas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso do Sul - IFMS Campus Coxim, especificados nos itens contidos  do 

Termo de Referência, anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2020 que é 

parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 

fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:  

 

EMPRESA:  

 

SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS – EIRELI – EPP  

(SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS) 

 

CNPJ: 16.841.931/0001-52 

 

ENDEREÇO: Rua Padre Aristides Ferreira da Cruz, 240 A e B 

CEP: 58410-238 - Campina Grande/PB 

 

E-MAIL: licitacao.setpb@gmail.com / claudia@cetconsultores.com.br  

 

TELEFONE PARA CONTATO: (83) 3337-6109 / (83) 3341-4134 
 

I 
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DESCRIÇÃO 
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QTD 

MIN. 

QTD 

MÁX. 

VALOR 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 
TOTAL 

(R$) 

9 

CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA.  

 

Detalhes do produto: 

Este medidor pode ser usado para 

testar condutividade e temperatura 

U

N 

I 

D 

A

01 18 890,00 16.020,00 

mailto:licitacao.setpb@gmail.com
mailto:claudia@cetconsultores.com.br
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em solução com alta precisão, é 

adequado em laboratório para as 

unidades de empresas industriais e 

de mineração, universidade e órgão 

de pesquisa científica etc. 

Chip de microprocessador integrado, 

com calibração automática, 

compensação automática de 

temperatura, armazenamento de 

dados, configurações de funções e 

outras funções inteligentes. 

Usando a tecnologia de filtragem 

digital e escorregamento, a 

velocidade de resposta do medidor e 

a precisão dos dados medidos são 

aprimoradas de forma inteligente, e o 

ícone é exibido quando o valor de 

medição é estável. 

Utilizando tecnologia avançada de 

conversão automática de frequência 

e regulação de tensão, a faixa de 

medição do eletrodo condutor K = 1 

constante é expandida 10 vezes. 

Com a calibração de apenas um 

ponto, é possível atingir o requisito de 

precisão de medição na faixa de 0 ~ 

100mS / cm. É uma função única 

deste medidor. 

Identificação automática de 8 tipos de 

soluções padrão de condutividade, 

existem duas soluções padrão que 

podem ser selecionadas: padrão dos 

EUA e padrão da China. 

A tecnologia de patch SMT é usada 

no PCB do medidor, o que fornece a 

confiabilidade do processamento do 

produto. 

Grande display LCD com luz de 

fundo branca. 

 

Especificações Técnicas: 

Faixa de medição Condutividade: (0 

~ 199,9) μS/cm; (200 ~ 1999) μS/cm; 

(2 ~ 19,99) mS/cm; (20 ~ 199,9) 

mS/cm Resolução: 0.1/1 μS/cm; 

D

E 
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0.01/0.1 mS/cm Medidor de precisão: 

± 1,0% FS, medidor vem com 

eletrodo: ± 1,5% FS Constante do 

eletrodo: 0.1/1/10. 

Armazenamento de dados: 50. 

Número de conteúdo de 

armazenamento, valor de medição, 

unidade de medição, valor da 

temperatura Adaptador de energia: 

DC 9V. 

Dimensão e peso: 160x190x70mm / 

750g. 

Condição de operação Temperatura 

ambiental: 5 a 35 ℃.  

Umidade ambiental: 85%. 

Manual em Português. 

Garantia de 03 meses + 12 meses de 

garantia contratual. 

 

MARCA: DATASONIC 

 

MODELO: DDS-11C  

 

PRAZO DE GARANTIA: 15 

(QUINZE) MESES 

 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de 

preços consta como anexo a esta Ata. 

 

 

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE (S) 

 

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Coxim, CNPJ nº 

10.673.078/0006-35, UASG: 158451. 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
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ÓRGÃOS ITEM UNIDADE 
QTD. 

MÍN. 

QTD. 

MÁX. 

 

GERENCIADOR:  

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL – 

CAMPUS COXIM (UASG: 158451) 

 

ENDEREÇO: Rua Salime Tanure, s/n – Bairro Santa 

Tereza 

CEP: 79400-000 – Coxim/MS 

 

E-MAIL: licit.cx@ifms.edu.br 

 

TELEFONE PARA CONTATO: (67) 3291-9600 

 

9 UNIDADE 1 10 

 

PARTICIPANTE:  

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL - 

CAMPUS NOVA ANDRADINA 

 

Para entregas de volumes com peso ABAIXO de 

10 kg: 

 

ENDEREÇO: Av. Maria José Colombo, 185 - Edifício 

FINOVA - Bloco I - Sala 6 

Parque Industrial José Marques 

CEP: 79750-000 – Nova Andradina – MS 

 

Para entregas de volumes com peso ACIMA de 10 

kg: 

 

ENDEREÇO: Rodovia MS 473, Km 23 – Fazenda 

Santa Bárbara s/n 

CEP: 79750-000 – Nova Andradina – MS 

 

E-MAIL: coalp.na@ifms.edu.br / dirad.na@ifms.edu.br 

 

TELEFONE PARA CONTATO: (67) 3441-9600/ 3441-

9626 

 

 

9 UNIDADE 1 3 
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PARTICIPANTE:  

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL - 

CAMPUS JARDIM 
 

ENDEREÇO: Rodovia BR 060, s/nº, saída para Bela 
Vista 

CEP: 79240-000 – Jardim/MS 
 

E-MAIL: licit.jd@ifms.edu.br/ comat.jd@ifms.edu.br/ 
dirad.jd@ifms.edu.br 

 
TELEFONE PARA CONTATO: (67) 3209-0200 

 

9 UNIDADE 1 1 

 

PARTICIPANTE:  

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL - 

CAMPUS PONTA PORÃ 
 

ENDEREÇO: Rodovia BR-463, km 14, s/nº 
 

CEP: 79909-000 - Ponta Porã/ MS 
 
E-MAIL: licit.pp@ifms.edu.br/ comat.pp@ifms.edu.br/ 

dirad.pp@ifms.edu.br 
 

TELEFONE PARA CONTATO: (67) 3437-9600 
 

9 UNIDADE 1 4 

 

 

 

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 cinqüenta 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. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas 

de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 

11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso 

o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das 

contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já 

destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 

eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as 

ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 

deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o 

prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 
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4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 

justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, 

respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão 

não participante. 

 

 

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. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 

seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

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 6.7.1, 

6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa. 

6.9. 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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7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 

cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 

não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do 

art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço 

(art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o 

descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso 

no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 

6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer 

das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a 

necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do 

fornecedor. 

 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega 

e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor 

registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 

no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de 

registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação 

dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do 

licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, 

nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 
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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 participantes (se houver).  

 

 

Município de Coxim, ___ de outubro de 2020. 

 
 
 

 

 

ÂNGELA KWIATKOWSKI 
DIRETORA – GERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

MATO GROSSO DO SUL – IFMS CAMPUS COXIM 

CNPJ: 10.673.078/0006-35 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 

SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS – EIRELI – EPP  

CNPJ: 16.841.931/0001-52 
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