
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

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

REITORIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 89/2021

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2021

Processo nº 23343.002863.2021-79

Pregão Eletrônico para registro de preços (SRP) nº 36/2021

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

36/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, publicada no Diário Oficial da /União de 12/11/2021 (processo administrativo n.º

23343.002863.2021-79),  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) quantidade(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  eventual  contratação  de

empresa especializada, para  fornecimento de equipamentos para compor as Salas de Recursos Multifuncionais

(sala com equipamentos assistivos) dos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul

de  Minas  Gerais  –  IFSULDEMINAS,  para  atendimento  a  estudantes  com  Necessidades  Educacionais

Específicas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
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2.1. O  preço  registrado,  as  especificações  do  objeto,  a  quantidade,  fornecedor(es)  e  as  demais  condições

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

COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA.-EPP

CNPJ nº 10.201.546/0001-64

Rua Pirapora, 73 – Vila Mariana – SÃO PAULO-SP

CEP: 04008-060

Tel.: (11) 3887.4141 – E-mail: educ@civiam.com.br

ERIKA DELLA ROSA

Diretora 

Item Descrição Quantidade
Valor unitário

(estimado)

Valor global

(estimado)

06 Acionador, joystick, tipo: acionador de pressão para

mouse, uso: acionamento de equipamentos adaptados.

Descrição Detalhada: Acionador, joystick, tipo:

acionador de pressão para mouse. Trata-se de um

dispositivo para substituir a ação do click do mouse

convencional através de simples toque. Os acionadores

de pressão acoplados a um mouse adaptado ou

brinquedo adaptado auxiliam os usuários com

dificuldades motoras a acessar brinquedo ou

computador através de software de varredura ou da

acessibilidade do Windows, entre outros sistemas

indicados para acessibilidade. Com brinquedos

adaptados permite ao usuário o acionamento (ligar ou

desligar). Uso: acionamento de equipamentos

Vide tabela R$ 170,00 R$ 3.060,00
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adaptados 

Pouso Alegre-MG 16

Passos-MG 02

Item Descrição Quantidade
Valor unitário

(estimado)

Valor global

(estimado)

09 Plano inclinado - suporte para leitura Descrição

Detalhada: Acessórios para estudo, treinamento, Apoio

para Leitura - Plano Inclinado Acessibilidade - Prancha

Temática - Prancha de Apoio. Auxilia em atividades

como: na escola, na alfabetização, em casa, na leitura,

na mesa de apoio da cadeira de rodas (quando essa

cadeira possibilita), como apoio na comunicação

alternativa, em terapias, além de contribuir para uma

correta postura na hora da leitura. Geralmente o plano

inclinado tem sua indicação para pessoas com alguma

dificuldade de visão como nos casos de baixa visão,

porque aproxima o material de escrita ou leitura do

campo visual do usuário. Também recebe indicação

para situações como déficit de coordenação motora. O

usuário consegue desenvolver melhor suas atividades

com uma maior aproximação utilizando o plano incli-

nado. A estrutura do plano inclinado é em MDF, sendo

a parte frontal em fórmica branca e nas demais partes

em cor natural do MDF. A espessura do produto é de

6mm. Possui duas dobradiças na parte interna para

abertura da parte frontal; haste em alumínio para a

regulagem dos 5 níveis de altura ou inclinação; elástico,

Vide tabela R$ 164,60 R$ 1.481,40
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para prender folha de atividade ou livro, ajustável em

qualquer parte frontal do plano na parte superior, pois

não é fixo. Possui base antiderrapante evitando

deslizamento indesejado do Plano. Dimensões: 45cm

de comprimento, 27,5cm de largu-ra e 4 cm de altura

quando fechado. Ângulos de inclinação

aproximadamente (da maior inclinação para a menor,

respectivamente): 68º; 63º, 56º, 51º e 42º. Dimensões

(LxAxC): 33cmX7cmX47cm Peso: 2,10 kg 

Pouso Alegre-MG 08

Passos-MG 01

Item Descrição Quantidade
Valor unitário

(estimado)

Valor global

(estimado)

35

Lupa eletrônica, tipo portátil. Descrição Detalhada:

Lupa eletrônica, tipo: portátil, tipo acoplamento:

suporte com perna, fonte alimentação: cabo força e

vídeo, conector microcâmera, chave, cor letras: branca

e preta, cor fundo: branca e preta, formato: similar

mouse computador 

Vide tabela R$ 761,07 R$ 13.699,26

Pouso Alegre-MG 16

Passos-MG 02

Item Descrição Quantidade
Valor unitário

(estimado)

Valor global

(estimado)

39
Lupa, tipo: régua, formato: retangular, faixa ampliação:

2,5 vezes, comprimento: 19 cm, largura: 2,50 cm. 
Vide tabela R$ 85,97 R$ 1.977,31
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Pouso Alegre-MG 21

Passos-MG 02

Item Descrição Quantidade
Valor unitário

(estimado)

Valor global

(estimado)

43

TECLADO MICROCOMPUTADOR, MULTIMIDIA, USB,

COM FIO. Descrição Detalhada: Teclado adaptado.

Acessório/Componente para computador. Teclado USB

padrão ABNT 2 107 teclas Compatível com Windows XP,

Vista, 7, 8 e 10 Material colmeia: acrílico transparente. 

Vide tabela R$ 250,00 R$ 2.250,00

Pouso Alegre-MG 08

Passos-MG 01

Item Descrição Quantidade
Valor unitário

(estimado)

Valor global

(estimado)

44 Mouse", tipo: ótico ps, 2, aplicação: computador,

características adicionais: com botão de rolagem de tela

scroll. Descrição Detalhada: Mouse acessível.

Acessório/ Componente para computador. Mouse

óptico que apresenta cinco teclas coloridas em baixo

relevo e posicionadas para evitar acionamentos

indevidos. Apresenta LEDs indicativos de clique, duplo

clique, trava do clique e trava de rolamento (scroll).

Construído em plástico ABS, com design moderno e

ergonômico sem arestas ou cantos vivos e com

acabamento robusto. Apresenta base antiderrapante

que propicia estabilidade ao mouse e conexão via

Vide tabela R$ 190,00 R$ 1.710,00
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interface USB. Possui 2 botões grandes com funções

equivalentes às teclas esquerda e direita do mouse

convencional e um visual muito atraente e cores vivas.

Permite a conexão de dois acionadores externos para

executar em paralelo as funções das teclas esquerda e

direita do mouse convencional. 

Pouso Alegre-MG 08

Passos-MG 01

Total do Fornecedor: R$ 24.177,970

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. Órgão gerenciador  será  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do Sul  de  Minas  Gerais  –

IFSULDEMINAS – UASG: 158137.

3.2. Órgão participante é o Campus Passos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas

Gerais – IFSULDEMINAS – UASG: 158137.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços, durante a 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 8.666/1993 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 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 da Secretaria competente no âmbito do Ministério da Economia.
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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 aderente (“Carona”), a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo do item constante no instrumento

convocatório, 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

nela registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos

não participantes que eventualmente aderirem.

4.5. Ao órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços, 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 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência 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  de  Registro  de  Preços,  desde  que

solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir 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.

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.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado

observará a classificação original. 

Nota Explicativa: Suprimir o item 6.4.1 quando inexistirem 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 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  de Registro  de Preços,  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 Preços (art. 5º, X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que

o  descumprimento  disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos  participantes,  caso  em  que  caberá  ao

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, § 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 no Edital e seus anexos

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 8.666/1993, 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 Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, Subseção Judiciária de Pouso Alegre, para dirimir

quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços. Os casos omissos serão resolvidos

de acordo com a legislação vigente.
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Pouso Alegre, 07 de dezembro de 2021

___________________________________

Marcelo Bregagnoli

Reitor

Dados     do     Licitante:  

Razão Social:
COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA.-EPP

CNPJ:
10.201.546/0001-64

Ass. representante: ____________________________________________________

Nome legível:

Função/Cargo:

CPF:
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