
MIM§TÉHO DA EDUCAçÃO

SEcRETARIA DE EDUcAçÃo pnonsstoruAr e rccruolócrc*
tNsnruro FEDERÂL DE EDUcAçÃo, ctÊttcrA E TECNoLocTA Do sul DE MtNAs GERAts

CAMPUS POçO§ DE CATDAS

ATA DE REGTSTRO DE PREçO5 N s 201412021
pRsoÃo rugrRôrurco nARA REctsrRo DE pncços Ns 1gl2021

PROCE§§O Ns 2 3343.00L829.2A2L-87

lnstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais {IFSULDEMINAS)

- Campus Poços de Caldas, UASG: 158137, sediada na Avenida Dirce Pereira Rosa, ne 300,
Jardim Esperança, CEP:37.7t3-100, Poços de CaldaslMG, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o ns
1,ü.648.539 /ffiA9-62, ne§tê ató répresentado por sêü Diretor Géfal, Thia§o Caproni Tavarés,
nomeado{a} pela Portaria ns 1.306, de 10 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial da
União em 14 de agosto de 2018, portador da matrícula funcional ns L747751, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE

PREÇOS ns 18/2021, publicada no Diário Oficial da União {DOU}, de 03 de agosto de 2021,
processo administraüvo n.e 23343.001829.2A2L-87, RESOLVE registrar os preços da empresa
indicada e qualificada nesta ATÁo de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às

normàs con§tantés na Léi ne 8.666, dé 21 de juúhó de 1993 e suas alteraçôês, no Decreto n.e
7.892, de 23 de janeiro de 201.3, e em conformidade com as disposições a seguir:

1 DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de
materiais para manutenção para o lnsütuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sul de Minas Gérais, conforme especificàdo no Anêxo í do edital de Pre§ão ns
t8/7021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independenteme nte de transcrição.

2 DOS PREçO$ ESPECIFICAçõEs E qUANTITATIVO§

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quanüdade, fornecedor(es)
e as demais condições ofertadas na{s} proposta{s} são as que seguem:

250 RS

60.000,0000
MarCa: NEW FLEX

FabricantE: NEW FLEX

Modelo / Versão: Fio elétrico, tipo flexível, bitola 4

Avenida Dirce Pereira Rosa, ne 300, Bairro Jardim Esperança, CEP 37713-100, Poços de Caldas/MG
Fone: (35) 3697-4950 - e-mail: compras.oocos@ifsuldeminas.edu.br
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO ELETRICO, TIPO flfXíVeL BITOLA 4 MM
UASG Localde Entrega Quantidade
154809 IFSULDEMINAS Campus Poços de Caldas - MG, Av. Dirce Pereira 100

Rosa, 300, iardim Esperança - Poços de Caldas - MG. CEP

37.7L3-1OO.

158304 IFSULDEMINAS Campus Machado - Rodovia 150

Machado/Paraguaçu km 03 Bairro Santo Antônio

Machado/Mc - CEP 37.750-000

i-57 Fio eletrico Rolo 100,00 M 250 Rs 345,0000 R$

86.250,0000
Marca: NEW FLEX

Fabricante: NEW FLEX

Modelo I Versão: Fio eiétrico, tipo flexível, bitola 6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO ELETRICo, TIPO FLEXíVEL, BTTOLA 6 MM
UASG Localde Entrega Quantidade
1-54809 IFSULDEMINAS Campus Poços de Caldas - MG, Av. Dirce Pereira 100

Rosa, 300, Jardim Esperança - Poços de Caldas - MG. CEP

37.7!3-100.
158304 ÍF§ULDEMINAS Campus

Machado/Paraguaçu km 03

MachadolMc - CEP 37.750.000

Machado - Rodovia

Bairro Santo Antônio

1s0

Total do Fornecedor: R$ 146.250,0000

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

oRGÃO(S) 6ERENCTADOR E PART|CIPANTE(S)

3.1 O órgão gerenciador será Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul
de Minas Gerais - IFSUIDEMINA§, UASG: 158137.

3.2 Os órgãos parücipantes do registro de preços são:

Avenida Dirce Pereira Rosa, ne 300, Bairro Jardim Esperança, CEP 37713-100, Poços de Caldas/MG
Fone: (35) 3697-4950 - e-mail: comoras. oocos@ifsuldeminas.edu.br
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3.2.1 UASG 1s4809 - TFSULDEMTNAS CAMPUS POÇOS DE CALDAS

3.2.2 uAsG 160109 - 4 coMpANHlA DE coMuNtcAÇÕes mve DE MoNTANHA
3.2.3 UASG 154810 - IFSULDEMÍNAS CAMPUS PASSOS

3.2.4 UASG 158305 - IF§ULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES
3.2.5 UASG 158304 - IFSULDEMINAS - Campus Machado

o* aoesÃo À nre DE REGtsrRo DE pREços

4.1 A âta de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou enüdade da adrninistração pública que não tênha participado do certame
licitatório, mediante anuência do ôrgão gerenciador, desde que devidamente
jusüficada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei ne 8.666, de 1993 e no Decreto ne 7.892, de 2013.
4.L.1 A manifêstação do órgão gerenciador dê que trata o subÍtem 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 federalda utitização
da ata de registro de preços, conforme estah,eleeido em ato do §ecretário 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 Íornecimento, desde
gue este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com
o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3 As aquisições ou contrâtaçôes adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 50% {cinquenta por cento} dos quanütativos 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
§uantitativó de câda itêni fê§istrado na atâ de registro de preços pàra o ór"§ão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
4.4.L Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno

porte e cooperaüvas enquadradas no artigo 34 da Lei n" Ll-.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

Avenida Dirce Pereira Rosa, ne 300, Bairro Jardim Esperança, CEP 377 j.3-100, poços de
Fone: (35) 3697-4950 - e.mail: compras.oocosfôifsuldeminas.edu.br
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anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) {Acórdão
TCU ne 2957/2ü11-P\.

4.5 Ao órgão não parücipante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplieação, 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 autorizaçâo 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 efeüvação da contratação, respeitado o prazo de
vigêneia da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

VALIDADE DAATA
5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da
assinatura, não podendo ser prorrogada.

REV§ÃO E CAITICETAT$E NTO
6.L A Administração realizará pesquisa de mercado periodicarnente, em
intervalos não superiores a L80 {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 preçü registrado tornar-se superior ão preço praücado 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-sê superior aCIs preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Avenida Dirce Pereira Rosa, ne 300, Bairro Jardim Esperança, CEp 37713-100, poços de
Fone: (35) 3697-4950 - e-mail: comprgs.socos@ifsuldeminas.edu.br
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6.5.L 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 apresentado§; e
6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade

de negociação-

6.6 Não havendo êxito nas negociaçôes, 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 registrc do fornecedor será cancelado quando:

6.7.L descurnprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2 não reürar a nota de empenho ou instrumênto equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem jusüficaüva aceitável;
6'7.3 não aeeitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar

superior àqueles praücados no mercado; ou
6.7.4 sofrer sanção administraüva cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão{s}
pa rticipante{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 eancelamento 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 da fornecedor.

DA§ PENATIDADES

7.1, O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.L As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços gue, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do
art.49, §1e do Decreto ns 10.024119.

7.2 É aa competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
deeorrentes do deseumprimento da pactuado nesta ata de registre de preço (arr. 5e,
inciso X, do Decreto ne7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descurnprirnento
disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao

Avenida Dirce Pereira Rosa, ne 3O0, Bairro Jardim Esperança, CEP 37713-100, Poços de Caldas/MG
Fone: {35} 3697-4950 - e'mail: comnras"pocos@ifsuldeminas.edu.br
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respecüvo órgão participante a aplicação da penalidade {art. 6e, Parágrafo único, do
Decreto ns 7.89212013).
7.3 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto ne 7.89212013, dada a necessidade de
instauração de Broeedimento para eaneelamento do registro do fçrneçedor.

8 CONDrcôES GERA|S

8.1 Âs condições gerais do fornecimentô, tais corno 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 quanütativos fixados nesta ata de registro de
preços, inelusive o aeréseimo de que trata CI § 1e do art. 65 da Lei ng 8.6661g3, nos
termos do art. L2, §1e do Decreto ns 7892ÍL3.
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 certâmê, compõe anexo a êsta Ata de Registro de Preços, nos termos do
art- !1, §4e 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.

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.

Poços de ÇaldaslMG, 1CI de setembro de 2021..

Thiago Caproni Tavares
Diretor Geral Campus Poços de Caldas

Dados do Licitante:

Razão Social:

CNPJ:

Avenida Dirce Pereira Rosa, ne 300, Bairro Jardim Esperança, CEP 37713-100, Poços de Caldas/MÇ
Fone: {35} 3697-4950 - e-mail: Scmaras.pocos@ifsuldeminas.edu.br
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Ass. representante:

Nome resíver: Utírrr1 ü*ulilw üL fu,rt)rLdrk b,,Jg.,&
Função/earg o: fiySlaa

Avenida Dirce Pereira Rosa, ne 30Q Bairro Jardim Esperança, CEP 37713-100, Poços de Caldas/MG
Fone: (35) 3697-4950 - s.mail: comrras.pocos(âifsuldeminas.edu,b[
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