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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21B/2022 

PREGÃO SRP 21/2022 

 (Processo Administrativo n. 23832.000187/2021-97) 

 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS – Reitoria, com sede na Av. Jorge Amado, 

Loteamento Garcia, Bairro Jardins, 1551, Aracaju/SE, CEP 49025-330, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

10.728.444/0001-00, neste ato representado pelo Mag.ª Reitora Ruth Sales Gama de Andrade, nomeada pelo 

Decreto Ministerial de 03 de outubro de 2018, publicado no DOU de 04 de outubro de 2018 e Resolução nº 

36/2018/CS/IFS, inscrita no CPF sob o nº 532.897.305-49, portadora da Carteira de Identidade nº 522.920 

SSP/SE, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO 

DE PREÇOS, com resultado publicado no DOU de 27/04/2022, processo administrativo n.º 

23832.000187/2021-97, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta 

ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 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 materiais de 

consumo e permanente para suprir as necessidades para oferta do Curso de Formação Inicial e 

Continuada de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, especificados no item 1 do Termo de Referência, anexo 

I do edital de Pregão nº 21/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições 

ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:  

 

Razão Social: BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI        CNPJ Nº: 38.924.186/0001-48 

Endereço: Rua Martins Alves, 1.299, BOX-E 05 - Bairro Nova Esperança - Belo Horizonte / MG   CEP: 31.230-410 

Telefone: (38) 98824-7025              E-mail: biochem.mg2@gmail.com 

Banco: Banco Inter 077, Agência: 0001 CC: 8690938-0 

Representante da Empresa: Valdineia Nogueira Sales     CPF: 045.549.666-82 
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Descrição do Material Unidade  

Quantidade 

Valor 
unitário 

estimado 
(R$): 
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Kit de montagem de módulos fotovoltaicos em 
telhados com telha 
cerâmica, que permita a instalação e fixação de 
painéis fotovoltaicos com espessura* de 57mm 
(*combinando com painel FV). Constituído por no 
mínimo: 20 ganchos* (*combinando com tipo de 
telha: salva telhas, parafuso passador etc.) em 
aço inoxidável para fixação dos trilhos em 
telhados com telhas de cerâmica: romanas, 
portuguesas, italianas ou francesas, 
fornecido com parafusos próprio para engate 
rápido com os trilhos e incluso parafusos para 
madeira; 2 trilhos em alumínio (tipo 6063 ou 
similar) estrudado para sustentação de painéis 
fotovoltaicos, com comprimento mínimo de 4100 
mm (ou divididos em trilhos mais curtos com 
emendas em alumínio com parafuso próprio para 
fixação nos trilhos), com rasgos para fixação de 
ganchos adaptadores e grampos intermediários e 
de cabeceira; 8 grampos intermediários para 
junção entre dois módulos fotovoltaicos, 
para módulos com espessura* de 57 mm, 
fornecido com parafuso em aço inox e porca de 
engate rápido 
nos trilhos; 8 grampos terminais para fixação das 
extremidades dos 
módulos fotovoltaicos; 2 grampos de 
aterramento em cobre; opcional 8 grampos de 
aterramento para 
instalação sob os módulos, em aço 
inoxidável. Conjunto de parafusos, porcas e 
arruelas, necessários para a montagem da 
estrutura e para a 
completa fixação tanto dos painéis na estrutura, 
quanto da estrutura no telhado, em número 
excedente 
de 5% e em material aço inoxidável. 

UNIDADE 01 01 01 07 6.189,25 327934 

20 Chave seccionadora/Interruptor de corte CC 
bipolar (4 polos), para 
aplicações fotovoltaicas, corrente 
nominal 32A, tensão máxima 1000V, fixação em 
trilho DIN. 

UNIDADE 08 08 08 32 295,70 360580 

27 Painel fotovoltaico poli-cristalino, tensão nominal 
entre 12-17V com potência nominal entre 10 e 60 
Wp (nas 
condições padrão STC: 1000W/m², 25°C e 
AM1,5g), eficiência do 

UNIDADE 08 - 08 28 318,00 366133 
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painel no mínimo de 15%, coeficiente de 
temperatura da potência de máxima 
potência no máximo -0,45 %/°C, com caixa de 
junção. Vidro de alta transmissividade, com baixo 
teor de 
ferro. 

36 Alicate crimpador para conectores MC4: 
ferramenta de friso, Friso intervalo: 2.5, 4, 6 mm² 
/ 14-10AWG, 
Comprimento mínimo: 270 milímetros, 
Material: Aço Carbono, Tipo: nariz achatado. 
Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por 
lei, contando 
a partir da data de emissão da Nota Fiscal de 
Venda e 9 meses de garantia concedido pelo 
fabricante contra 
defeito de fabricação) 

UNIDADE - 10 10 22 150,00 304363 

74 Alicate amperímetro digital, Instrumento digital 
portátil de bolso 
com holster protetor,LCD de 3 - 3/4 
dígitos, Congelamento de leitura, Ajuste de zero 
e desligamento 
automático, realiza medidas de corrente 
AC e DC com resolução máxima de 0.01A. Taxa de 
Amostragem mínima: 
3.0 vezes/segundo, Polaridade: 
Automática, Indicação de Bateria Fraca, Indicação 
de Sobrefaixa: OL, Data Hold, Desligamento 
Automático, Abertura da Garra mínima: 21mm, 
Mudança de Faixa: Manual, 
Coeficiente de Temperatura: 0.1 x 
(precisão especificada)/ °C(ou melhor), < 18°C ou 
> 28°C, Ambiente 
de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%, 
Ambiente de Armazenamento:-20°C a 60°C, RH < 
80%, Segurança: De 
acordo com a IEC61010-1 Categoria 
de Medida II 300V, Alimentação: Duas baterias de 
1.5V LR44, Altitude: Operação abaixo de 2000m, 
Uso 
interno, Grau de Poluição: 2. CORRENTE DC: 
Faixas: 40A, 200A, 
Precisão: ±(3.0%+5D), Resolução: 0.01A, 0.1A, 
Proteção de Sobrecarga: 200A AC RMS. 
CORRENTE AC:Faixas: 40A, 200A, Precisão: ± 
(2.5%+8D),Resolução: 0.01A, 0.1A, Resposta em 
Frequência:50Hz~60Hz, Proteção de Sobrecarga: 
200A AC 
RMS. 

UNIDADE - 05 05 30 400,00 341329 

 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta 

Ata. 
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3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Sergipe (UASG 158134) 

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

3.2.1. IFS – Campus Socorro (UASG 154680) 

3.2.2. IFS – Campus Estância (UASG 152426)  

3.2.3. IFS – Campus Poço Redondo (UASG: 154626) 

3.2.4. IFPB – Campus João Pessoa (UASG: 158469) 

 

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. 

4.2.1.  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. 

4.3. 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.  

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.5.1. 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). 

4.6. 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 

mailto:licitacoes@ifs.edu.br


 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390 

(79) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br 

__________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras 
Atualização: Julho/2020 

 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 

as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.7. 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. 

4.7.1. 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 assinatura da Reitoria do IFS, 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: 

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; 
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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. 

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. 
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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. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de 

lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.  

 

 

 

 

_______________________________________ 

Ruth Sales Gama de Andrade 

Reitora 

                                                             

   

 

 

____________________________________________________________________ 

BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI         
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