
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
UASG: 158137

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 20/2022

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2021

PROCESSO Nº 23343.002916.2021-51

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS 

(IFSULDEMINAS), com sede na Avenida Vicente Simões, nº 1.111, Nova Pouso Alegre, CEP: 

37.553-465, Pouso Alegre/MG, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.648.539/0001-05, neste 

ato representado por seu Reitor, Marcelo Bregagnoli, nomeado pelo Decreto de 23 de julho 

de 2018, publicado no Diário Oficial da União de 24 de julho de 2018, seção 2, página 1, 

portador  da  matrícula  funcional  nº  1218109,  considerando o julgamento da  licitação na 

modalidade  de  Pregão  Eletrônico,  para  REGISTRO  DE  PREÇOS  nº  37/2021,  publicada  no 

Diário  Oficial  da  União,  Seção  3, de  11/02/2022,  processo  administrativo  n.º 

23343.002916.2021-51, 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 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 

Mobiliário para as instalações de Campi  do Instituto Federal  de Educação,  Ciência e 

Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, especificados nos itens do Termo 

de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº 37/2021, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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 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:

GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 08.532.500/0001-86

Rua Rodrigo Tavares, 5000 - SERRA DOURADA II. Serra/ES. CEP: 29.171-242

Telefone: (27) 3282-4311

E-mail: geracaocrs@yahoo.com.br/fabio@geracaocomercio.com.br

Representante: Fábio Silva

Item

do

TR

Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

22 Marca: Geração

Fabricante: GERAÇÃO

Modelo/Versão: CD 22

Descrição  Detalhada  do  Objeto 

Ofertado:  Tanque pasteurizador, 

tanque para fabricação de queijo 

capacidade  de  até  50  litros.  O 

tanque para fabricação de queijo 

deverá  ser  com  camisa 

média/baixa  dupla.  Deverá  ser 

construído no formato retangular 

totalmente em aço inox AISI 304 

com  espessura  mínima  de  1,5 

Unidade 1 R$ 11.800,00 R$ 11.800,00
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mm,  com  acabamento  polido 

sanitário com entrada e saída de 

vapor e fogareiro para sistema de 

gás, circulando por todo o fundo 

do  tanque  (dentro  da  camisa). 

Deverá  possuir  tubulação  para 

saída do excesso de água. Deverá 

apresentar  ´abas´  de  reforço  na 

parte  superior  das  paredes  do 

tanque  para  uma  melhor 

sustentação  do  mesmo.  Deverá 

ser  dotado  de  pés  com 

regulagem  de  altura.  Deverá 

acompanhar:  TUBULAÇÃO  e 

VÁLVULA para controle da saída 

do  ´soro´;  1  PAR  DE  LIRAS 

horizontal e vertical destinado ao 

corte  da  massa  no  tanque, 

construída  com reforços  laterais 

em  ferro  chato,  fios  de  arame 

para  corte  da  massa  e  cabo 

tubular,  todos  construídos  em 

aço  inox  AISI  -  304  com 

acabamento  polido  sanitário, 

compatível  com  o  tanque  para 
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fabricação de queijo; 02 PLACAS 

DE  PRÉ  PRENSAGEM,  par  de 

placas  para  dessoragem  da 

massa  que  deverão  ser 

construídas  totalmente  em  aço 

inox  com  acabamento  polido 

sanitário.  Placa  01:  deverá  ser 

tipo  “eclusa”  com  cabo  para 

empurrar  a  massa.  Placa  02: 

deverá ser para prensar a massa 

dentro do tanque. As duas placas 

deverão ser perfuradas para que 

possa  haver  um  melhor 

escoamento  do  soro.  Deverá 

acompanhar  pesos  para 

prensagem,  revestidos  em  aço 

inox e com alça. Compatível com 

o  tanque  para  fabricação  de 

Queijo;  02  GARFOS  PARA 

MOVIMENTAÇÃO  DA  MASSA  e 

homogeneização  da  massa  no 

tanque.  A  base  para 

homogeneização  deverá  ser 

construída  em  barras  redondas 

com  reforço  lateral  em  ferro 
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chato de aço inox AISI – 304 com

acabamento  polido  sanitário. 

Cabo  deverá  ser  construído  em 

tubo de aço inox AISI – 304 com 

1.000  mm  de  comprimento. 

Deverá  possuir  “base” 

conformato angular  e  inclinação 

em relação ao cabo e interligada 

ao mesmo através de haste tipo 

“mão  francesa”,  que  deverá  ser 

construída em aço inox AISI – 304 

compatível  com  o  tanque  para 

fabricação de queijo; RODO PARA 

MOVIMENTAÇÃO  DEMASSA  que 

deverá  apresentar  rodo  tipo 

“disco” construído em chapa de 

aço inox AISI – 304 para agitação 

de  massa  no  tanque.  Cabo 

deverá  ser  construído  em  tubo 

de aço inox AISI – 304. O “disco” 

deverá  ser  todo  perfurado  para 

uma melhor homogeneização da 

massa e possuir haste de reforço 

para  interligação  com  o  cabo, 

isso  para  que  o  mesmo  não 
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“amasse”  facilmente.  Rodo 

deverá  ser  tipo  “retangular”, 

construído em chapa de aço inox 

AISI  –  304  para  agitação  de 

massa  no  tanque.  Cabo  deverá 

ser  construído  em  tubo  de  aço 

inox  AISI  –  304  mantendo  as 

demais  características  do  rodo 

tipo  “disco”  e  podendo  ainda 

“empurrar”  a  massa,  além  de 

manter  homogeneizada.  Deverá 

ser  compatível  com  o  tanque 

para  fabricação de queijo;  Rodo 

deverá  ser  tipo  “retangular”, 

construído em chapa de aço inox 

AISI  –  304  para  agitação  de 

massa  no  tanque.  Cabo  deverá 

ser  construído  em  tubo  de  aço 

inox  AISI  –  304  mantendo  as 

demais  características  do  rodo 

tipo  “disco”  e  podendo  ainda 

“empurrar”  a  massa,  além  de 

manter  homogeneizada.  Deverá 

ser  compatível  com  o  tanque 

para  fabricação  de  queijo;  PÁ 
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PARA  FILAGEM  DA  MASSA  DE 

MUÇARELA  MANUALMENTE  NA 

TINA DE FILAGEM que deverá ser 

construída com ponta dupla em 

chapa de aço inox AISI – 304 com 

acabamento  polido  sanitário. 

Cabo da pá deverá ser construído 

em  tubo  de  aço  inox  AISI  -304 

com 1500 mm de comprimento, 

devendo  ser  introduzido  na 

ponta dupla da pá. As dimensões 

da pá deverão ser adequadas ao 

tacho  tipo  tina  para  filagem 

manual de massa. Equipamento e 

acessórios  com  garantia  mínima 

de  12  meses.PÁ  PARA  FILAGEM 

DA  MASSA  DE  MUÇARELA 

MANUALMENTE  NA  TINA  DE 

FILAGEM  que  deverá  ser 

construída com ponta dupla em 

chapa de aço inox AISI – 304 com 

acabamento  polido  sanitário. 

Cabo da pá deverá ser construído 

em  tubo  de  aço  inox  AISI  -304 

com 1500 mm de comprimento, 
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devendo  ser  introduzido  na 

ponta dupla da pá. As dimensões 

da pá deverão ser adequadas ao 

tacho  tipo  tina  para  filagem 

manual de massa. Equipamento e 

acessórios  com  garantia  mínima 

de 12 meses

UASG Local de Entrega Quantidade
158137 Campus Avançado Carmo de Minas 1

Total 1

 3 ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

 3.1 O órgão gerenciador será Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul 

de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, UASG: 158137.

 3.1.1 Campus Avançado Carmo de Minas do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS – UASG: 158137, situado na 

Alameda Murilo Eugênio Rubião, s/nº – Bairro Chacrinha – CEP: 37.472-000 – Carmo 

de Minas/MG.

 3.1.2 Campus Avançado Três Corações do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS – UASG: 158137, situado na Rua 

Coronel Edgar Cavalcanti de Albuquerque, nº 61 - Chácara das Rosas - CEP: 37.410-

000 - Três Corações/MG.

 3.2 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
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 3.2.1 Campus Machado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS – UASG: 158304, situado na Rodovia Machado 

– Paraguaçu, km 3, Bairro Santo Antônio. CEP: 37.750-000. Machado-MG.

 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 50% (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.
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 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.

 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.
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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 

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:

 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 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.
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 7 DAS PENALIDADES

 7.1 O  descumprimento  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ensejará  aplicação  das 

penalidades estabelecidas no Edital.

 7.1.1 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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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
UASG: 158137

 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.

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, Subseção Judiciária de 

Pouso Alegre, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata. Os 

casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação vigente.

Pouso Alegre – MG, 16 de março de 2022.

Marcelo Bregagnoli

Reitor

Dados     do     Licitante:  

Razão Social: GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 08.532.500/0001-86

Ass. representante: ____________________________________________________

Nome legível:

Função/Cargo:

CPF:
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