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ATA   DE   REGISTRO   DE   PREÇOS   N   º   66/2021   

PREGÃO   ELETRÔNICO   PARA   REGISTRO   DE   PREÇOS   Nº   22/2021   

  

Processo   nº   23343.001952.2021-06   

  

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  nº  22/2021,  para  REGISTRO  DE  PREÇOS,  publicada  no  Diário  Oficial  da  União  (DOU)  de                 

16/08/2021  (processo  administra�vo  n.º  23343.001952.2021-06),  RESOLVE  registrar  os  preços           

da(s)  empresa(s)  indicada(s)  e  qualificada(s)  nesta  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,  de  acordo  com  a                 

classificação  por  ela(s)  alcançada(s)  e  na(s)  quan�dade(s)  cotada(s),  atendendo  as  condições             

previstas  no  edital,  sujeitando-se  as  partes  às  normas  constantes  na  Lei  nº  8.666/1993  e  suas                 

alterações,   no   Decreto   n.º   7.892/2013,   e   em   conformidade   com   as   disposições   a   seguir:   

  

1. DO   OBJETO   

1.1. A  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  tem  por  objeto  o  registro  de  preços  para  a  eventual                   

prestação  de  serviços  de  edição,  diagramação  e  impressão  de  Revista  de  Extensão  e               

Bole�m  Técnico,  conforme  condições,  quan�dades  e  exigências  estabelecidas  neste           

instrumento,  compreendendo  todas  as  providências  necessárias  para  a  sua  execução,  que             

serão   prestados   nas   condições   estabelecidas   no   Anexo   I   –   Termo   de   Referência.   
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2. DOS   PREÇOS,   ESPECIFICAÇÕES   E   QUANTITATIVOS   

2.1. O  preço  registrado,  as  especificações  do  objeto,  a  quan�dade,  fornecedor(es)  e  as  demais               

condições   ofertadas   na(s)   proposta(s)   são   os   que   seguem:   
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   MCP   DA   COSTA   DESIGN   EDITORIAL   

CNPJ:   16.814.143/0001-77   

Rua   Lúcio   de   Mendonça,   36/105,   Bairro   Maracanã,   Rio   de   Janeiro   -   RJ   

  CEP   20.270-040   

Telefone   (21)   3283   3535   

  e-mail:    mceg.design@gmail.com   

Representante:   MARIA   CLARA   PIRES   DA   COSTA   (Sócia-Diretora)   

Item   

do   

TR   

Especificação   Unidade  Quan�dade   Valor   Un   Valor   Total   

  

  

  

  

  

2   

Edição,  diagramação,  impressão,    
prova  eletrônica  e  impressa  de      
revista  ins�tucional  conforme  as     
seguintes  especificações:  Revisão,     
copidesque  Compreende  revisão,    
copidesque  de  texto  legendas,  �tulos      
e  demais  elementos  escritos     
(português).  -A  revisão  grama�cal     
inclui  regras  da  língua  portuguesa      
padrão  (ortografia,  pontuação,    
regência,  concordância,  acentuação,    
crase,  pronomes,  etc.).  -O  copidesque      
inclui  a  edição  de  texto  com  atenção        
para  sen�do,  coesão,  coerência  e      
es�lís�ca  (fluência,  parágrafos,    

Unidade  2000   18,00   36.000,00   

mailto:mceg.design@gmail.com
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ambiguidade,  conjunções,  repe�ções,    
reescrita  de  trechos,  etc.).     
-Normalização  bibliográfica  de  acordo     
com  normas  da  ABNT  e  normas  da        
revista.  Diagramação  Compreende  o     
tratamento  visual  dos  arquivos  a      
serem  publicados  (  textos).  -  Executar       
o  projeto  gráfico  de  diagramação  dos       
textos  e  capa;  -  Digitalizar  e  tratar        
imagens,  gráficos  e  tabelas,  criar      
objetos  visuais  (ícones,  ilustrações,     
gráficos,  tabelas)  e  padronizar  es�los      
visuais.  -  Fornecer  provas  eletrônicas      
antes  de  finalizar  o  processo.       
Impressão  Compreende  imprimir,    
encadernar  e  entregar  exemplares  de      
“Revista  Ins�tucional  do    
IFSULDEMINAS”  (Capa  frente  e  verso      
+  Contracapa  frente  e  verso  +  108        
páginas  internas)  Impressão  Offset     
com  resolução  mínima  de  175  LPI       
-Tamanho:  Formato  final:  200mm  de      
largura  X  270mm  de  altura  (fechado),       
400mm  de  largura  x  270  mm  de        
altura  (aberto);  Sangria  de  5mm.  -       
Capa:  4X4  cores,  Papel  Couché  Ma�e,       
gramatura  300g/m²,  acabamento  em     
laminação  fosca  com  verniz  UV       
localizado  em  1  dos  lados.  -       
Contracapa:  4X4  cores,  Papel  Couché      
Ma�e,  gramatura  300g/m²,    
acabamento  em  laminação  fosca  com      
verniz  UV  localizado  em  1  dos  lados.        
-Miolo:  108  páginas  4X4  cores,  papel       
couché  L2  brilho,  115g/m².  A      
qualidade  deve  ser  boa  no  mínimo       
225  DPI.  Acabamento:  Termocostura,     
Alceamento,  Hot-Melt,  Refilado.    
Lombada   quadrada.   
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2.2. A  listagem  do  cadastro  de  reserva  referente  ao  presente  registro  de  preços  consta  como                

anexo  a  esta  Ata  de  Registro  de  Preços.  (Se  não  houver  a  formação  de  cadastro  de  reserva,                   

esta   cláusula   será   excluída.)   

3. ÓRGÃO   GERENCIADOR   E   PARTICIPANTE(S)  

3.1. Órgão  gerenciador  será  o  Ins�tuto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de                

Minas   Gerais   –   IFSULDEMINAS   –   UASG:   158137.   

3.2. Não   há   órgão   par�cipante.   

4. DA   ADESÃO   À   ATA   DE   REGISTRO   DE   PREÇOS   

4.1. A  Ata  de  Registro  de  Preços,  durante  a  sua  validade,  poderá  ser  u�lizada  por  qualquer                 

órgão  ou  en�dade  da  Administração  Pública  que  não  tenha  par�cipado  do  certame              

licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente  jus�ficada  a             

vantagem  e  respeitadas,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras  estabelecidas  na  Lei  nº                 

8.666/1993   e   no   Decreto   nº   7.892/2013.   

4.1.1. A  manifestação  do  órgão  gerenciador  de  que  trata  o  subitem  anterior,  salvo  para  adesões                

feitas  por  órgãos  ou  en�dades  de  outras  esferas  federa�vas,  fica  condicionada  à              

realização  de  estudo,  pelos  órgãos  e  pelas  en�dades  que  não  par�ciparam  do  registro  de                

preços,  que  demonstre  o  ganho  de  eficiência,  a  viabilidade  e  a  economicidade,  para  a                

Administração  pública  Federal,  da  u�lização  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  conforme              

estabelecido   em   ato   da   Secretaria   competente   no   âmbito   do   Ministério   da   Economia.   

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   par�cipantes.   
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4.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  este  item  não  poderão  exceder,                

por  órgão  ou  en�dade  aderente  (“Carona”),  a  50%  (cinquenta  por  cento)  do  quan�ta�vo  do                

item  constante  no  instrumento  convocatório,  registrados  na  Ata  de  Registro  de  Preços  para               

o   órgão   gerenciador   e   órgãos   par�cipantes.   

4.4. As  adesões  à  Ata  de  Registro  de  Preços  são  limitadas,  na  totalidade,  ao  dobro  do                 

quan�ta�vo  de  cada  item  nela  registrado  para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  par�cipantes,               

independentemente   do   número   de   órgãos   não   par�cipantes   que   eventualmente   aderirem.   

4.5. Ao  órgão  não  par�cipante  que  aderir  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  competem  os  atos                 

rela�vos  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  par�cipante  deverá  efe�var  a               

contratação  solicitada  em   até  90  (noventa)  dias ,  observado  o  prazo  de  vigência  da  Ata  de                 

Registro   de   Preços.   

4.6.1. Caberá  ao  órgão  gerenciador  autorizar,  excepcional  e  jus�ficadamente,  a  prorrogação  do             

prazo  para  efe�vação  da  contratação,  respeitado  o  prazo  de  vigência  da  Ata  de  Registro                

de   Preços,   desde   que   solicitada   pelo   órgão   não   par�cipante.   

5. VALIDADE   DA   ATA   DE   REGISTRO   DE   PREÇOS   

5.1. A  validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de   12  (doze)  meses ,  a  par�r  da  data  de                    

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   de   Registro   de   Preços.   
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6.2. Os  preços  registrados  poderão  ser  revistos  em  decorrência  de  eventual  redução  dos  preços               

pra�cados  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  pra�cado  no  mercado  por  mo�vo               

superveniente,  a  Administração  convocará  o(s)  fornecedor(es)  para  negociar(em)  a  redução            

dos   preços   aos   valores   pra�cados   pelo   mercado.   

6.4. O  fornecedor  que  não  aceitar  reduzir  seu  preço  ao  valor  pra�cado  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.     

Nota  Explica�va :  Suprimir  o  item  6.4.1  quando  inexis�rem  outros  fornecedores  classificados             

registrados   na   ata.   

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               

mo�vos   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  re�rar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela               

Administração,   sem   jus�fica�va   aceitável;   
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6.7.3. não  aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar  superior  àqueles                

pra�cados   no   mercado;   ou   

6.7.4. sofrer  sanção  administra�va  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato            

administra�vo,   alcançando   o   órgão   gerenciador   e   órgão(s)   par�cipante(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  de  Registro  de                 

Preços,   devidamente   comprovados   e   jus�ficados:   

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  Preços  (art.  5º,  X,  do  Decreto  nº                 

7.892/2013),  exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às             

contratações  dos  órgãos  par�cipantes,  caso  em  que  caberá  ao  respec�vo  órgão             

par�cipante   a   aplicação   da   penalidade   (art.   6º,   §   único,   do   Decreto   nº   7.892/2013).   

7.3. O  órgão  par�cipante  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.   

  

  

Avenida   Vicente   Simões,   1.111,   Nova   Pouso   Alegre,   CEP   37.553-465,   Pouso   Alegre/MG   
Fone:   (35)   3449-6150   –   e-mail:   licitacao@ifsuldeminas.edu.br     



  

MINISTÉRIO   DA   EDUCAÇÃO   
SECRETARIA   DE   EDUCAÇÃO   PROFISSIONAL   E   TECNOLÓGICA   

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

  
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   no   Edital   e   seus   anexos   

8.2. É  vedado  efetuar  acréscimos  nos  quan�ta�vos  fixados  nesta  Ata  de  Registro  de  Preços,               

inclusive  o  acréscimo  de  que  trata  o  §  1º  do  art.  65  da  Lei  nº  8.666/1993,  nos  termos  do                     

art.   12,   §1º   do   Decreto   nº   7.892/2013.   

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,                 

será  anexada  a  esta  Ata  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  art.  11,  §4º  do  Decreto  n.                    

7.892/2013.   

  

Para  firmeza  e  validade  do  pactuado,  a  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  foi  lavrada  em  2  (duas)                    

vias,   de   igual   teor   e   forma,   que,   depois   de   lida   e   achada   em   ordem,   e   assinada   pelas   partes.   

  

Fica  eleito  o  foro  da   Jus�ça  Federal,  Seção  Judiciária  de  Minas  Gerais,  Subseção  Judiciária  de                 

Pouso  Alegre ,  para  dirimir  quaisquer  questões  decorrentes  da  u�lização  da  presente  Ata  de               

Registro   de   Preços.   Os   casos   omissos   serão   resolvidos   de   acordo   com   a   legislação   vigente.   

  

Pouso   Alegre/MG,   24   de   setembro   de   2021   

  

  

Marcelo   Bregagnoli   

Reitor   
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Dados   do   Licitante:     
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Maria Clara Pires da Costa
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