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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020

EXCLUSIVO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00/2020
(Processo Administrativo n° 23354.000088/2020-87)

O Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, com sede na Rua das Rosas, s/n,
Bairro Vila Nova, na cidade de Santa Rosa do Sul, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0006-
90, neste ato representado(a) pelo(a) seu Diretor-Geral, Sr. Jorge Luís de Souza Mota, nomeado(a)
pela  Portaria nº 109 de 28 de janeiro de 2020, publicada no DOU de 29 de janeiro de 2020, inscrito(a)
no CPF sob o nº 782.827.567-68, portador(a) da Carteira de Identidade nº 6384128-5, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº 02/2020, publicada no DOU de 25/06/2020, processo administrativo n.º 23354.000088/2020-87,
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 ma-
teriais educativos e esportivos, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referência, ane-
xo I do edital de Pregão nº 02/2020, 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 e as demais condições ofertadas
na(s) proposta(s) são as que seguem:

NORTHWEST COM. DE FERRAGENS, IMPL. AGRÍCOLAS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.247.494/0001-13

Rua Sd. Exp. Walter Felten, nº 525, Santa Rosa - RS
CEP 98792-754

Fones: (54)99904-1904 e (55)98129-1569
Email: northwestatacadista@hotmail.com

Representante: Gilvani Eichelberger dos Santos, CPF: 240.189.110-80

Item
(TR)

Especificação Marca Modelo Unidade Quantidade Valor Un Valor total

71
Trena  de  fibra
de  vidro  100
metros  de

EDA 100MT UN. 5 R$86,00 R$430,00
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comprimento
com empunha-
dura. Fita de fi-
bra de vidro de
alta resistência
com  12,5  mm
de largura, ins-
talada em cai-
xa  plástica
(abs)  aberta
com  manivela.
Cabo  ergonô-
mico  emborra-
chado.  Gradu-
ação:  mm  /
pol.  Embala-
gem em caixa
individual.  Re-
siste a 200 kg
de força de pu-
xada. Clip me-
tálico na ponta
da fita.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 430,00

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 O órgão gerenciador será o Campus Santa Rosa do Sul

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

Item nº
3. Órgãos Participan-

tes
(Campi do IFC)

Unidade Quantidade

71
Brusque

UN.
2

Camboriú       2
Santa Rosa do Sul 1

4 DA ADESÃO A 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 federati-
vas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
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que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiên-
cia, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da
utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Se-
cretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as con-
dições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este for-
necimento 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 ex-
ceder, 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 gerencia-
dor e órgãos participantes.

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 eventual-
mente 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 ge-
renciador 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, ob-
servada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descum-
primento 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 Regis-
tro 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.

5 VALIDADE DA ATA 

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assi -
natura, não podendo ser prorrogada.
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6 REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em interva-
los 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 redu-
ção dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registra-
do, 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 negoci-
ar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mer-
cado 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 obten-
ção 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 tor-
nar 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) partici-
pante(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.
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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, devi-
damente comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor.

7. PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das pe-
nalidades estabelecidas no Edital.

7.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decor-
rentes 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 res-
peito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo ór-
gão participante a aplicação da penalidade (art.  6º,  Parágrafo único,  do Decreto nº
7.892/2013).

7.2.1 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrên-
cias 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 re-
cebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, pena-
lidades 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.

8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos lici-
tantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vence-
dor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11,
§4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

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 ór -
gãos participantes (se houver). 
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Santa Rosa do Sul/SC, 28 de setembro de 2020

________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  07/2020

EXCLUSIVO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
(Processo Administrativo n° 23354.0088/2020-87)

O Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul,  com sede na Rua das Rosas, s/n,
Bairro Vila Nova, na cidade de Santa Rosa do Sul, CEP 88965-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
10.635.424/0006-90, neste ato representado(a) pelo(a) seu Diretor – Geral, Sr. Jorge Luís de Souza
Mota, nomeado(a) pela  Portaria nº 109 de 28 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 29 de janeiro
de  2020,  inscrito(a)  no  CPF sob  o  nº  782.827.567-68,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº
6384128-5, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma  eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2020, publicada no DOU de 25/06/2020, processo administrativo
n.º  23354.000088/2020-87,  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 mate-
riais educativos e esportivos, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referência, anexo I
do edital de Pregão nº 02/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vence -
dora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

ANDRÉ E.S. SCHILLING CNPJ:  02.441.945/0001-74
Av. Capivara, nº 1515,  Jardim Buhler  - Ivotí/RS

CEP  93900-000
Fone: (51) 3563 - 3275

E-mail:  licitacoesandre@gmail.com
 Representante: André Elias Stolben Schilling, CPF: 746.774.380-72

Item
(TR)

Especificação
Marca Modelo

Unidade Quantidade Valor Un
Valor
Total

8

Baralho oficial de ca-
nastra:  baralho
plástico com 108 car-
tas.  Tamanho:  5,6  x
8,6 mm. Naipe gran-

Copag N//A Un. 16 R$ 14,00 R$ 224,00

Rua das Rosas, s/n°, Cx. Postal 04 – Vila Nova
Santa Rosa do Sul/SC – CEP: 88965-000
(48) 3534-8044 / compras.srs@ifc.edu.br

Ata-SRP-ANDRÉ-SCHILING-Santa-Rosa-do-Sul 7



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul

de.

36
Disco  de  borracha
para treinamento 1,0
kg de atletismo.

Nelco N/A Un. 4 R$ 28,00 R$ 112,00

39

Jogo  de  botão,  em
material  plástico,
contendo,  no  míni-
mo, 40 botões, 2 tra-
ves, 2 bolas, 2 palhe-
tas,  6  jogos  de  eti-
quetas,  4  goleiros  e
manual  de  instru-
ções. Deverá possuir
certificação do INME-
TRO

Junges N/A Un 9 R$ 29,06 R$ 261,54

40

Jogo  de  damas  e
ludo,  com  tabuleiro
fabricado  em madei-
ra  e  peças  móveis
em  plástico.  Dimen-
sões aproximadas de
30 cm x  30  cm x  5
cm.  Deverá  possuir
certificação do INME-
TRO.

Junges N/A Un 40 R$ 25,50
R$

1.020,00

42

Jogo de dominó: pe-
ças  em  plástico  pp
estilo  marfim.  Jogo
com  28  peças,  for-
mato  profissional.
Deverá possuir certi-
ficação do INMETRO

Junges n/a Un 20 R$ 14,50 R$ 290,00

62

Rede de gol para fut-
sal (par),  fio 08, ma-
lha  12,  medidas  de
3,00  x  2,00  x  0,80
metros,  fios  trança-
dos formando a cor-
da confeccionada em
monofilamentos  no
material  de  polietile-
no (nylon)  100% vir-
gem com tratamento
UV  contra  a  ação
dos  raios  ultraviole-
tas  e  ações  climáti-
cas, extrema durabili-
dade.Prof  issional
para uso diário. Con-
teúdo

Masterfew n/a Un 8 R$ 175,26
R$

1.402,08
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da  embalagem:  2
unidades.

65

Redes  de  voleibol
oficial 4 faixas –polipr
opileno  (seda).  Con-
feccionada  com  fio
de  polipropileno
(seda) de 2,0 mm de
alta  resistência,  ma-
lha 10, com 4 faixas
de  algodão,  tama-
nho:  (lxa)  9,50x1,0
m,  tamanho  da  em-
balagem: 13x25x30.

Masterfew n/a Uni 7 R$ 90,53 R$ 633,71

96

Baralho  espanhol.
Cartão couché 300 g;
cartão laminado, car-
tas  tamanho
57x89mm;  12  caixi-
nhas  com  50  cartas
cada (48 cartas + cu-
ringa  +  carta  garan-
tia);  naipe  espanhol;
caixa com 12 unida-
des (6 un vermelha +
6  un  azul).  Não
transparente, atóxico
e reciclável.

Copag n/a Un 1 R$ 118,30 R$ 118,30

107

Kettlebell  revestido.
Peso: 4 kg. Feito de
ferro fundido e reves-
tido  com  PVC.  Uso
profissional  e  resi-
dencial.  Em  confor-
midade com o INME-
TRO.  Marcas  de  re-
ferência:  Kikos,  Go-
new ou similar.

SS
Sportes

STA
n/a Un 12 R$ 44,56 R$ 534,72

108

Kettlebell  revestido.
Peso: 8 kg. Feito de
ferro fundido e reves-
tido  com  PVC.  Uso
profissional  e  resi-
dencial.  Em  confor-
midade com o INME-
TRO.  Marcas  de  re-
ferência:  Kikos,  Go-
new ou similar.

SS
Sportes

STA
n/a Un 10 R$ 81,94 R$ 819,40

VALOR TOTAL DA ATA: R$  5.415,75

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES
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3.1 O órgão gerenciador será o Campus Santa Rosa do Sul

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

Item nº 3. Órgãos Participan-
tes

(Campi do IFC)

Unidade Quantidade

8
Rio do Sul

Un
6

Videira 10
36 São Bento do Sul Un 4

39

Aberlardo Luz

Un

2
Araquarí 1
Camboriú 3
Rio do Sul 3

40

Abelardo Luz

Un

1
Camboriú 4
Concórdia 1
Fraiburgo 4
Luzerna 1

Rio do Sul 5
Santa Rosa do Sul 4

Videira 20

42

Abelardo luz

Un

2
Araquarí 2
Camboriú 2
Luzerna 5

Rio do Sul 5
Santa Rosa do Sul 4

62

Rio do Sul

Un

2
São Bento do Sul 4
São Francisco do

Sul
1

Videira 1

65
Santa Rosa do Sul

Un
1

São Bento do Sul 2
Videira 4

96 Araquarí Un 1

107

Camboriú

Un

4
Rio do Sul 2

Santa Rosa do Sul 1
Videira 5

108
Camboriú

Un
2

Santa Rosa do Sul 3
Videira 5

4 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer ór-
gão 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 condi-
ções nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este forne-
cimento 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 exce-
der, por órgão ou entidade, a 50%(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instru-
mento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e ór-
gãos participantes.

4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quan-
titativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e ór-
gãos 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 ge-
renciador 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, ob-
servada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descum-
primento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
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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 Regis -
tro de Preços.

4.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a pror-
rogação 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 assinatu-
ra, 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 pre-
ços 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, ca-
bendo 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 negoci-
ar(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 for-
necedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunica-
ção ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalida-
de se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
e

6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportuni-
dade 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 pra-
zo 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 cele-
brar  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, devi-
damente comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor.

7. 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 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).

7.2.1 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 proce-
dimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e rece-
bimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penali -
dades 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.
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8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos lici-
tantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vence-
dor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11,
§4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas)s vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór -
gãos participantes. 

Santa Rosa do Sul/SC, 28 de setembro de 2020

________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa

 

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  08/2020

EXCLUSIVO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
(Processo Administrativo n° 23354.0088/2020-87)

O Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul,  com sede na Rua das Rosas, s/n,
Bairro Vila Nova, na cidade de Santa Rosa do Sul, CEP 88965-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
10.635.424/0006-90, neste ato representado(a) pelo(a) seu Diretor – Geral, Sr. Jorge Luís de Souza
Mota, nomeado(a) pela  Portaria nº 109 de 28 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 29 de janeiro
de  2020,  inscrito(a)  no  CPF sob  o  nº  782.827.567-68,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº
6384128-5, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma  eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2020, publicada no DOU de 25/06/2020, processo administrativo
n.º  23354.000088/2020-87,  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 mate-
riais educativos e esportivos, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referência, anexo I
do edital de Pregão nº 02/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vence -
dora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI CNPJ:  14.323.297/0001-30
Rua Barão do Rio Branco, nº 380,  Centro  - Curvelo/MG

CEP 35790 - 168
Fone: (38) 3721 - 6983 / 9177

E-mail:  moveis@orthovida.com.br
 Representante:  Anderson Carlos Diniz Silva , CPF: 083.721.346-00

Item
(TR)

Especificação
Marca Modelo

Unidade Quantidade Valor Un
Valor
Total

25
Colchonetes para gi-
nástica em EVA 104
x 49 x 03 cm, preto.

Orthovida SportFitness Un. 160 R$ 32,70
R$

5.232,00

VALOR TOTAL DA ATA: R$   5.232,00
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3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 O órgão gerenciador será o Campus Santa Rosa do Sul

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

Item nº 
3. Órgãos Participan-

tes
(Campi do IFC)

Unidade Quantidade

25

Araquari

Un.

40
Brusque 20

Camboriú 10
Ibirama 10
Luzerna 50

Rio do Sul 10
Santa Rosa do Sul 20

4 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer ór-
gão 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 condi-
ções nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este forne-
cimento 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 exce-
der, por órgão ou entidade, a 50%(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instru-
mento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e ór-
gãos participantes.

4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quan-
titativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e ór-
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gãos 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 ge-
renciador 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, ob-
servada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descum-
primento 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 Regis-
tro de Preços.

4.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a pror-
rogação 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 assinatu-
ra, 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 pre-
ços 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, ca-
bendo 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 negoci-
ar(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.
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6.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o for-
necedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunica-
ção ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalida-
de se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
e

6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportuni-
dade 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 pra-
zo 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 cele-
brar  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, devi-
damente comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor.

7. 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 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
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Decreto nº 7.892/2013).

7.2.1 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 proce-
dimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e rece-
bimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penali -
dades 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.

8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos lici-
tantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vence-
dor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11,
§4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas)s vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór -
gãos participantes. 

Santa Rosa do Sul/SC, 28 de setembro de 2020

________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa

 

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  12/2020

EXCLUSIVO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
(Processo Administrativo n° 23354.0088/2020-87)

O Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul,  com sede na Rua das Rosas, s/n,
Bairro Vila Nova, na cidade de Santa Rosa do Sul, CEP 88965-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
10.635.424/0006-90, neste ato representado(a) pelo(a) seu Diretor – Geral, Sr. Jorge Luís de Souza
Mota, nomeado(a) pela  Portaria nº 109 de 28 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 29 de janeiro
de  2020,  inscrito(a)  no  CPF sob  o  nº  782.827.567-68,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº
6384128-5, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma  eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2020, publicada no DOU de 25/06/2020, processo administrativo
n.º  23354.000088/2020-87,  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 ma-
teriais educativos e esportivos, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referência, ane-
xo I do edital de Pregão nº 02/2020, 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 e as demais condições ofertadas
na(s) proposta(s) são as que seguem:

G.A DA COSTA – ESPORTES LTDA ME
CNPJ: 26.290.146/0001-02

Av. Américo Belay, nº 1523, Parque das Grevileas III - Maringá/PR
 CEP: 87025-210

Fone: (44) 3026-6194 / 3346-5014
E-mail: gaesportes@gmail.com

 Representante: Matheus Arantes da Costa, CPF: 096.598.859-70

Item
(TR)

Especificação
Marca Modelo

Unidade Quantidade Valor Un
Valor
Total

23

Carrinho retrátil  para
transporte  de  bolas.
Utilizado  em  espor-
tes  de  quadra.  Con-

Dunk n/a Un. 16 R$ 300,00
R$

4.800,00
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feccionado em estru-
tura dobrável em alu-
mínio,  bolsa  em ny-
lon, nas cores preta,
azul-marinho ou ver-
melho-escuro,  com
costura reforçada, ro-
das em pu com rota-
ção em 360º. Dimen-
sões  aproximadas
(montado): 53 x 53 x
87,  capacidade  de
transporte  aproxima-
do:  bola  de  basque-
te:  12  (bolas),  bola
de futebol campo: 20
(bolas), bola de vôlei:
24 (bolas). Peso: 3,7
kg.

59

Poste/mastro  para
voleibol  de  quadra
simples  (o  par)  que
fazem  sustentação
da  rede.  Poste/mas-
tro  (par)  oficial  com
altura  de  2,80  m,
confeccionado em tu-
bos  metálicos  galva
nizados e pintura ele-
trostática  na  cor
branca, tubo de 3 po-
legadas,  parede  do
tubo  com  1,5  mm,
com  catraca,  rolda-
nas e buchas para fi-
xação no solo.

Dunk n/a Par 1 R$ 498,00 R$ 498,00

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 5.298,00

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 O órgão gerenciador será o Campus Santa Rosa do Sul

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

Item nº 3. Órgãos Participan-
tes

(Campi do IFC)

Unidade Quantidade

23 Abelardo Luz Un. 1
Blumenau 3
Camboriú 2
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Luzerna 1
Rio do Sul 2

Santa Rosa do Sul 5
Videira 2

59
São Francisco do

Sul
Par

1

4 DA ADESÃO A 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 con-
dições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este for-
necimento 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 ex-
ceder, por órgão ou entidade, a 50%(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do ins-
trumento 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
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 eventual-
mente 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 ge-
renciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo
aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e
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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, ob-
servada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descum-
primento 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 Regis -
tro 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.

5 VALIDADE DA ATA 

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assi -
natura, não podendo ser prorrogada.

6 REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em interva-
los 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 redu-
ção dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registra-
do, 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 negoci-
ar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mer-
cado 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 tor-
nar 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) partici-
pante(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, devi-
damente comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor.

7. 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 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).

7.2.1 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrên-
cias previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
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8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e re-
cebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, pena-
lidades 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.

8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos lici-
tantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vence-
dor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11,
§4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas)s vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór -
gãos participantes. 

Santa Rosa do Sul/SC, 28 de setembro de 2020

________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa

 

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  13/2020

EXCLUSIVO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
(Processo Administrativo n° 23354.0088/2020-87)

O Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul,  com sede na Rua das Rosas, s/n,
Bairro Vila Nova, na cidade de Santa Rosa do Sul, CEP 88965-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
10.635.424/0006-90, neste ato representado(a) pelo(a) seu Diretor – Geral, Sr. Jorge Luís de Souza
Mota, nomeado(a) pela  Portaria nº 109 de 28 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 29 de janeiro
de  2020,  inscrito(a)  no  CPF sob  o  nº  782.827.567-68,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº
6384128-5, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma  eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2020, publicada no DOU de 25/06/2020, processo administrativo
n.º  23354.000088/2020-87,  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 ma-
teriais educativos e esportivos, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referência, ane-
xo I do edital de Pregão nº 02/2020, 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 e as demais condições ofertadas
na(s) proposta(s) são as que seguem:

LIDIANE NUNES DE OLIVEIRA ZANON – LOJAS AMEL ME
CNPJ: 23.110.090/0001-79

Rua Décio Magalhães, nº 176, Bairro Jardim Pirineus - Belo Horizonte/MG
 CEP: 30285-610

Fone: (31) 3042-2288
E-mail: atendimento@lojasamel.com.br

 Representante: Lidiane Nunes de Oliveira Zanon, CPF: 014.794.786-36

Item
(TR)

Especificação
Marca Modelo

Unidade Quantidade Valor Un
Valor
Total

31

Cronômetro  progres-
sivo e regressivo em
3  modalidades;  con-
tagem  decrescente,

VOL/CRO n/a Un. 12 R$ 76,00 R$ 912,00
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contagem  regressiva
seguida  de  progres-
siva  e  contagem re-
gressiva  função  lap,
marca  o  tempo  por
volta,  função  split
exibe  as  parciais  do
tempo memória para
500  voltas,  relógio
com  calendário  e
alarme.  Garantia
mínima 12 meses.

64

Rede  para  tênis  de
mesa.  Kit  composto
de suporte tipo jaca-
ré  e  rede  para  tênis
de  mesa,  composto
de nylon resistente à
umidade. Possui sis-
tema  de  regulagem
de  tensão  da  rede.
Medidas oficiais.

PAN/
RDTM

n/a Un. 17 R$ 50,00 R$ 850,00

84

Kit slackline: com lo-
oping  dobrado  e  re-
forçado  na  ponta.
Catraca  em  aço  de
alta  resistência,  com
fita e looping. Dimen-
são:  15 metros.  Ma-
terial:  poliéster.  Ca-
pacidade  de  tensão
de  até  4  toneladas.
Altura  máxima  indi-
cada: 50 cm. Proteto-
res de árvores. Bolsa
para transporte. Itens
inclusos:  01  fita,  01
manual,  02  proteto-
res  de  árvores,  01
bolsa e 01 catraca.

CBR/
SLACK

n/a Un. 5 R$ 123,00 R$ 615,00

87

Rede  badminton.
Rede de poliéster, fio
de poliamida torcido,
banda  superior  em
PVC e  cabo  de  aço
plastificado;  detalha-
mento:  fácil  de  do-
brar e transportar, na
cor marrom, acompa-
nha  cabo  de  aço
plastificado,  fitas  na

PRO/
RDBAD

n/a Un. 5 R$ 86,00 R$ 430,00
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cor  branca com ma-
lha 2 cm; dimensões:
6,10  m  de  compri-
mento por 0,70 m de
altura.

91

Bola de guizo, indica-
da para jogos de fu-
tebol  praticados  por
pessoas  cegas  e/ou
deficiência  visual.
Confeccionada  em
PVC,  com  peso
aprox.  De  500gr,
contendo 32 gomos.

TRI/BFG n/a Un. 5 R$ 68,00 R$ 340,00

94

Rede oficial de volei-
bol,  confeccionada
em  90%  polipropile-
no  e  10%  algodão,
tamanho  oficial  de
9,5  metros  de  com-
primento x  1,00 me-
tro  de  largura,  com
malha  de  5x5  ou
10x10 cm, fio de 2 a
2,5 mm. Fio com te-
cido  mmpp  (estilo
seda).  Na  parte  su-
perior da rede deverá
haver uma faixa hori-
zontal  de  7  cm  de
largura,  feita  em  al-
godão  especial  e
costurada  ao  longo
da extensão da rede.
Em  cada  extremida-
de desta faixa deverá
haver  uma  abertura,
através  da  qual  de-
verá passar uma cor-
da para mantê-la es-
ticada. Na parte infe-
rior  da  rede  deverá
haver outra faixa ho-
rizontal,  de  5cm  de
largura, similar à fai-
xa  superior,  dentro
da  qual  deverá  pas-
sar  uma  corda,  que
fixada aos postes de
sustentação  tem por
objetivo  manter  a

PRO/
RDVO

n/a Un. 2 R$ 89,00 R$ 178,00
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parte inferior da rede
esticada.  Modelo  da
rede com porta ante-
na.

104

Bola  profissional  de
vôlei  de  praia,  com
12 gomos, confeccio-
nada em PU. Tecno-
logia  termotec,  com
0%  de  absorção  de
água. Peso: 260-280.
Miolo:  slip  system  -
removível  e lubrifica-
do.  Circunferência:
66-68. Câmara: airbi-
lity.  Marcas  de  refe-
rência:  Penalty,
Mikasa,  Wilson,  Adi-
das ou similar.

MAG/BVP n/a Un. 38 R$ 38,00
R$

1.444,00

109

Rede  de  voleibol  de
praia oficial aprovada
e  oficializada  pela
Federação  Brasileira
de Voleibol,  produzi-
da em fio de polipro-
pileno  (seda)  de  2,5
mm. Medidas: 8,50 x
1,00 metro. Faixas: 4
lonas  de  PVC  trata-
mento  ultravioleta
(UV). Malha de 100 x
100  mm.  Sapatilhas
metálicas  presente
nas  4  pontas  da
rede.  Fita  costurada
em toda margem da
rede.

PRO/
RDVP

n/a Un. 4 R$ 87,00 R$ 348,00

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 5.117,00

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 O órgão gerenciador será o Campus Santa Rosa do Sul

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

Item nº 3. Órgãos Participan-
tes

(Campi do IFC)

Unidade Quantidade

31 Araquari Un. 1
Concórdia 10
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Santa Rosa do Sul 1

64

Concórdia

Un.

1
Fraiburgo 6
Rio do Sul 4

Santa Rosa do Sul 3
São Bento do Sul 2
São Francisco do

Sul
1

84
Araquari

Un.
1

Camboriú 1
Videira 3

87
Camboriú

Un.
4

Santa Rosa do Sul 1

91

Brusque

Un.

1
Fraiburgo 1
Rio do Sul 2

Santa Rosa do Sul 1

94
Rio do Sul

Un.

1
São Francisco do

Sul
1

104
Araquari

Un.
4

Santa Rosa do Sul 24
Videira 10

109
Araquari

Un.
1

Santa Rosa do Sul 2
Videira 1

4 DA ADESÃO A 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 con-
dições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este for-
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necimento 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 ex-
ceder, por órgão ou entidade, a 50%(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do ins-
trumento 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
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 eventual-
mente 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 ge-
renciador 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, ob-
servada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descum-
primento 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 Regis -
tro 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.

5 VALIDADE DA ATA 

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assi -
natura, não podendo ser prorrogada.

6 REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em interva-
los não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados nesta Ata.
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6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redu-
ção dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registra-
do, 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 negoci-
ar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mer-
cado 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;

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 tor-
nar 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) partici-
pante(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, devi-
damente comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor.
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7. 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 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).

7.2.1 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrên-
cias 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 re-
cebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, pena-
lidades 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.

8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos lici-
tantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vence-
dor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11,
§4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas)s vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór -
gãos participantes. 

Santa Rosa do Sul/SC, 28 de setembro de 2020

________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa

 

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  04/2020

EXCLUSIVO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
(Processo Administrativo n° 23354.0088/2020-87)

O Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul,  com sede na Rua das Rosas, s/n,
Bairro Vila Nova, na cidade de Santa Rosa do Sul, CEP 88965-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
10.635.424/0006-90, neste ato representado(a) pelo(a) seu Diretor – Geral, Sr. Jorge Luís de Souza
Mota, nomeado(a) pela  Portaria nº 109 de 28 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 29 de janeiro
de  2020,  inscrito(a)  no  CPF sob  o  nº  782.827.567-68,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº
6384128-5, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma  eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2020, publicada no DOU de 25/06/2020, processo administrativo
n.º  23354.000088/2020-87,  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 mate-
riais educativos e esportivos, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referência, anexo I
do edital de Pregão nº 02/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vence -
dora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

MARKAS DE RESENDE  EIRELLI EPP  CNPJ: 08.946.498/0001-91
Rua Sebastião José Rodrigues, nº 140, Loja 03, Campos Elíseos – Resende/RJ 

CEP 27542-060
Fone: (24) 3355 2331

E-mail:  junior@tufick.com.br, markasresende@gmail.com
 Representante:  Myrian Christina  Amadei, CPF: 991557706-06

Item
(TR)

Especificação
Marca Modelo

Unidade Quantidade Valor Un
Valor
Total

14

Bola de basquete 7.6
profissional: circunfe-
rência  75-78  cm,
peso  600-650g,  câ-
mara  airbility,  matri-

Spalding TF 250 Un. 45 R$ 130,00
R$

5.850,00
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zada,  confeccionada
com microfibra, miolo
slip system removível
e  lubrificado,  tama-
nho masculino.
O  modelo  ofertado
deverá  atender  ao
menos UM dos requi-
sitos:
Ser  aprovada  pela
FIBA (LEVEL 1 & 2);
Ser  aprovada/utiliza-
da pela CBB;
Ser  aprovada/utiliza-
da pela NBB.

74

Bola  oficial  de  han-
debol, H2L (suécia)
adulto feminino, cos-
turada,  com  32  go-
mos,  confeccionada
em PU (PU ultra grip
– sistema de aderên-
cia,  indicada  para
uso sem cola), miolo
slip system removível
e lubrificado, câmara
airbility.  Circunferên-
cia 54 a 56 cm, 325 a
400 g de peso. Bola
aprovada pela Fede-
ração  Internacional
de Handebol (IHF).

Penalty
SUÉCIA H2L
ULTRA GRIP

Un. 73 R$ 142,52
R$

10.403,96

89

Botijão  térmico  com
tripé retrátil, 12 litros,
com torneira. Materi-
al:  isolamento  com
espuma de poliureta-
no  e  dupla  camada
de PEAD (polietileno
de  alta  densidade).
Dimensões:  (a  x  d)
42 x 28 cm. Peso 2
kg.  Capacidade:  12
litros.

Soprano 12L Un 2 R$ 135,00 R$ 270,00

95

Miolos  de  válvulas
substituíveis para bo-
las  diversas  modali-
dades.

Penalty Miolo Un 114 R$ 1,45 R$ 162,40

98
Meião para a prática
do  futsal.  Modelo
adulto,  tamanho úni-

Stadium Futebol Un 10 R$ 7,50 R$ 75,00
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co: 39 a 43, confecci-
onado em 53% polia-
mida, 46% algodão e
01%  elastano,  pé
atoalhado com calca-
nhar verdadeiro e fai-
xa tensora no punho.
As  cores  (até  duas
cores  por  modelo,
com até  dois  mode-
los  distintos)  serão
definidas no momen-
to do empenho

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 16.761,36

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 O órgão gerenciador será o Campus Santa Rosa do Sul

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

Item nº 3. Órgãos Participan-
tes

(Campi do IFC)

Unidade Quantidade

14

Blumenau

Un.

5
Brusque 10

Concórdia 5
Ibirama 5

Rio do Sul 3
Santa Rosa do Sul 1
São Bento do Sul 6

Videira 10

74

Abelardo Luz

Un

10
Brusque 5

Concórdia 5
Ibirama 15

Rio do Sul 2
Santa Rosa do Sul 2
São Bento do Sul 4

Videira 30
89 Camboriú Un 2

95

Araquarí

Un

10
Blumenau 10
Camboriú 20
Rio do Sul 30

Santa Rosa do Sul 24
Videira 20

98 Santa Rosa do Sul Un 10
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4 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer ór-
gão 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 condi-
ções nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este forne-
cimento 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 exce-
der, por órgão ou entidade, a 50%(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instru-
mento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e ór-
gãos participantes.

4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quan-
titativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e ór-
gãos 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 ge-
renciador 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, ob-
servada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descum-
primento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
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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 Regis-
tro de Preços.

4.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a pror-
rogação 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 assinatu-
ra, 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 pre-
ços 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, ca-
bendo 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 negoci-
ar(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 for-
necedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunica-
ção ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalida-
de se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
e

6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportuni-
dade 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 pra-
zo 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 cele-
brar  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, devi-
damente comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor.

7. 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 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).

7.2.1 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 proce-
dimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e rece-
bimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penali-
dades 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.
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8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos lici-
tantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vence-
dor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11,
§4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas)s vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór -
gãos participantes. 

Santa Rosa do Sul/SC, 28 de setembro de 2020

________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa

 

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  10/2020

EXCLUSIVO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
(Processo Administrativo n° 23354.0088/2020-87)

O Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul,  com sede na Rua das Rosas, s/n,
Bairro Vila Nova, na cidade de Santa Rosa do Sul, CEP 88965-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
10.635.424/0006-90, neste ato representado(a) pelo(a) seu Diretor – Geral, Sr. Jorge Luís de Souza
Mota, nomeado(a) pela  Portaria nº 109 de 28 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 29 de janeiro
de  2020,  inscrito(a)  no  CPF sob  o  nº  782.827.567-68,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº
6384128-5, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma  eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2020, publicada no DOU de 25/06/2020, processo administrativo
n.º  23354.000088/2020-87,  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 ma-
teriais educativos e esportivos, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referência, ane-
xo I do edital de Pregão nº 02/2020, 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 e as demais condições ofertadas
na(s) proposta(s) são as que seguem:

MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA CNPJ: 02.459.406/0001-62
Estrada Octávio Frasca, nº 695,  Belém Velho – Porto Alegre/RS

 CEP: 91787-360
Fone: (51) 3226-6839 - (51) 3226-3910
E-mail:  livrariabaronesa@gmail.com

 Representante:  Fábio Rauber, CPF: 986.309.890-68

Item
(TR)

Especificação
Marca Modelo

Unidade Quantidade Valor Un
Valor
Total

4

Alinhavos  sortidos,
confeccionados  em
MDF,  contendo,  no
mínimo:  10  bases
perfuradas de 16 cm

Carlu n/a Un. 3 R$ 61,00 R$ 183,00
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x 16 cm, com ilustra-
ções de modelos sor-
tidos, feitas com tinta
atóxica. Deve conter,
ainda,  10  cadarços
de  poliéster  colori-
dos,  com  metragem
igual  ou  superior  a
70 cm. Embalado em
caixa  de  madeira.
Deverá possuir certi-
ficação  do  INME-
TRO.

15

Bola  de  futebol  pro-
fissional,  oficial,  con-
feccionada em PU ul-
tra  100%,  tecnologia
neogel,  tamanho:  68
– 70 cm de diâmetro,
peso 420 – 445 gra-
mas, válvula de mio-
lo substituível e auto-
lubrificado,  imperme-
ável,  0%  de  absor-
ção de água. Modelo
aprovado oficializado
e  aferido  pela  FIFA
para competições ofi-
ciais  (obrigatoria-
mente a bola deverá
vir  com  o  logo  de
aprovação  monocro-
mático  da  FIFA).
Marcas  de  referên-
cia:  Penalty,  Topper,
Nike, Adidas ou simi-
lar.

Penalty
S11 pro

n/a Un. 42 R$ 269,94
R$

11.337,48

16

Bola oficial de futsal,
61-64cm de circunfe-
rência,  410-440g  de
peso. O modelo ofer-
tado  deverá  atender
ao  menos  UM  dos
requisitos:  Apresen-
tar  a  certificação
FIFA QUALITY PRO;
Apresentar  a  certifi-
cação  FIFA  QUA-
LITY.

Penalty
Max 1000

n/a Un. 140 R$ 172,20
R$

24.108,00

18
Bola  oficial  de volei-
bol, pró 7.0, matriza-

Penalty 
8.0

n/a Un. 123 R$ 227,55
R$

27.988,65
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da,  confeccionada
em  microfibra,  miolo
slip system removível
e lubrificado, câmara
airbility,  65-67cm  de
circunferência,  260-
280g  de  peso.  Bola
aprovada  pela  fede-
ração  internacional
de  voleibol  (FIVB)
(com  inscrição  do
selo  de  qualidade
FIVB  official  appro-
ved).

22

Jogo  do  tipo  “Brin-
cando  de  engenhei-
ro”.  Contendo,  no
mínimo, 1.000 peças,
sendo  blocos  de
construção  de  ma-
deira, com diferentes
tamanhos,  formatos
e cores que imitam a
fachada  de  prédios,
acondicionados  em
sacola  de  plástico
grosso e transparen-
te.  Deverá  possuir
certificação do INME-
TRO.

Xalingo n/a Un. 2 R$ 181,63 R$ 363,26

45

Jogo de xadrez. Ma-
terial:  tabuleiro  em
napa  impresso  em
silk-screen  de  com
32 peças em madei-
ra  (preta  e  branca).
Dimensões:  47,5  x
47,5 x1,5 cm. Deverá
possuir  certificação
do INMETRO

Botticelli
P32

n/a Un. 50 R$ 53,00
R$

2.650,00

46

Jogo  tipo  imagem e
ação.  Conteúdo  da
embalagem:  ampu-
lheta,  cartas,  dados,
peões,  regras,  tabu-
leiro.  Gênero:  racio-
cínio. Deverá possuir
certificação do INME-
TRO.

Grow
Imagem e

ação
n/a Un. 32 R$ 72,00

R$
2.304,00

48 Jogo  que  simule  a
vida profissional, que

Estrela
J Vida

n/a Un. 9 R$ 110,00 R$ 990,00

Rua das Rosas, s/n°, Cx. Postal 04 – Vila Nova
Santa Rosa do Sul/SC – CEP: 88965-000
(48) 3534-8044 / compras.srs@ifc.edu.br

Ata-SRP-MILRAU-assinado 43



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul

contenha  informa-
ções sobre o univer-
so  laboral  (áreas,
profissões e objetos),
em forma de tabulei-
ro,  com  cartões  de
perguntas  e  bone-
cos,  que  pode  ser
aplicado individual ou
coletivamente.  O  kit
deverá  conter:  livro
de  ilustrações,  livro
de  áreas,  profissões
e  objetos,  tabuleiro,
cartões  de  pergun-
tas, bonecos). Deve-
rá  possuir  certifica-
ção do INMETRO

92

Kit de provas piageti-
anas  -  13  provas
acondicionadas  em
maleta  de  tamanho
40x33x9,3  cm.  des-
crição  das  provas:
prova  1  -  conserva-
ção  de  pequenos
conjuntos  discretos
de elementos: 11 cír-
culos vermelhos e 11
círculos azuis. Prova
2  -  conservação  da
superfície:  2  bases
verdes  lisas  em  16
quadrados vermelho;
2  vaquinhas marrom
com  suporte  preto
para  fixá-las  em pé.
PROVA  3  -  conser-
vação de quantidade
de  líquido:  9  unida-
des  sendo:  2  copos
de 8 cm;  1  copo de
4x6,5 cm, 1 copo de
12x3 cm,  1 copo de
8x3 cm e 4 copos de
6,5x3  cm.  prova  4  -
conservação  de
quantidade de maté-
ria: 1 caixa de massi-
nha de modelar com
6  barras.  prova  5  -

Carlu
Prova 
Piage

n/a Un. 4 R$ 406,95
R$

1.627,80
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conservação  de
peso:  1  balança,  1
base  de  madeira,  1
base de sustentação
(para  bandejas),  2
ganchos  pequenos
que  sustentam  as  2
bandejas e 6 corren-
tes  metálicas.  Prova
6  -  conservação  de
volume: (mesmo jogo
da prova 3). PROVA
7  -  conservação  do
comprimento - 1 cor-
rentinha  de  metal
medindo  10  cm,  1
correntinha  de  metal
medindo 15 cm. pro-
va  8  -  mudança  de
critério (dicotomia): 6
círculos  grandes
azuis,  6  círculos
grandes  vermelhos,
6  círculos  pequenos
vermelhos, 6 círculos
pequenos  azuis,  6
quadrados  grande
vermelhos, 6 quadra-
dos grandes azuis, 6
quadrados pequenos
vermelhos, 6 quadra-
dos pequenos azuis.
Prova 9 - inclusão de
classes:  3  rosas  de
E.V.A,  fixadas  em
uma  haste  de  metal
(representando  o
caule)  que  ligam  as
folhas as pétalas. 10
margaridas,  fixadas
em  uma  haste  de
metal (representando
o caule) que ligam as
folhas as pétalas. 10
tartarugas  e  10  ca-
melos. Prova 10 - in-
terseção  de  classes:
5  círculos  pequenos
azuis,  5  círculos pe-
quenos vermelhos, 5
quadrados  verme-

Rua das Rosas, s/n°, Cx. Postal 04 – Vila Nova
Santa Rosa do Sul/SC – CEP: 88965-000
(48) 3534-8044 / compras.srs@ifc.edu.br

Ata-SRP-MILRAU-assinado 45



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul

lhos, 1 base de seri-
grafada com 2 círcu-
los  (preto  e
amarelo).PROVA  11
– seriação de palitos
- 11 palitos medindo
de 11 a 15,5 cm, for-
mando uma sequên-
cia.prova 12 - combi-
nação  de  fichas  -  6
círculos  coloridos.-
prova  13 -  predição:
1  círculo  branco,  7
círculos  lilás,  10  cír-
culos  amarelos,  18
círculos  verdes.  Di-
mensões do produto:
35x42x12 cm.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 71.552,19

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 O órgão gerenciador será o Campus Santa Rosa do Sul

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

Item nº 3. Órgãos Participan-
tes

(Campi do IFC)

Unidade Quantidade

4
Rio do Sul

Un.
1

São Bento do Sul 2

15

Araquarí

Un.

2
Concórdia 10

Ibirama 10
Rio do Sul 3

Santa Rosa do Sul 12
Videira 5

16

Araquarí

Un.

4
Blumenau 15
Brusque 10

Concórdia 20
Ibirama 30

Rio do Sul 5
Santa Rosa do Sul 30
São Bento do sul 6

Videira 20
18 Abelardo Luz Un. 10

Araquari 13
Blumenau 8
Brusque 10
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Concórdia 10
Ibirama 10

Rio do Sul 6
Santa Rosa do Sul 30
São Bento do Sul 6

Videira 20

22
Fraiburgo

Un.
1

Rio do Sul 1

45

Abelardo Luz

Un.

2
Camboriú 4
Fraiburgo 2
Luzerna 10

Rio do Sul 7
São Bento do Sul 4
São Francisco do

Sul
1

Videira 20

46

Camboriú

Un.

1
Fraiburgo 1
Luzerna 1

Rio do Sul 3
Santa Rosa do Sul 6

Videira 20

48

Araquari

Un.

1
Fraiburgo 1
Rio do Sul 2

Santa Rosa do Sul 5

92
Abelardo Luz

Un.
3

Camboriú 1

4 DA ADESÃO A 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
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4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as con-
dições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este for-
necimento 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 ex-
ceder, por órgão ou entidade, a 50%(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do ins-
trumento 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
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 eventual-
mente 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 ge-
renciador 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, ob-
servada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descum-
primento 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 Regis -
tro 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.

5 VALIDADE DA ATA 

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assi -
natura, não podendo ser prorrogada.

6 REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em interva-
los não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados nesta Ata.
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6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redu-
ção dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registra-
do, 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 negoci-
ar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mer-
cado 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;

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 tor-
nar 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) partici-
pante(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, devi-
damente comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor.
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7. 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 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).

7.2.1 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrên-
cias 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 re-
cebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, pena-
lidades 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.

8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos lici-
tantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vence-
dor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11,
§4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas)s vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór -
gãos participantes. 

Santa Rosa do Sul/SC, 28 de setembro de 2020

________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2020

EXCLUSIVO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
(Processo Administrativo n° 23354.000088/2020-87)

O Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, com sede na Rua das Rosas, s/n,
Bairro Vila Nova, na cidade de Santa Rosa do Sul, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0006-
90, neste ato representado(a) pelo(a) seu Diretor-Geral, Sr. Jorge Luís de Souza Mota, nomeado(a)
pela  Portaria nº 109 de 28 de janeiro de 2020, publicada no DOU de 29 de janeiro de 2020, inscrito(a)
no CPF sob o nº 782.827.567-68, portador(a) da Carteira de Identidade nº 6384128-5, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº 02/2020, publicada no DOU de 25/06/2020, processo administrativo n.º 23354.000088/2020-87,
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 ma-
teriais educativos e esportivos, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referência, ane-
xo I do edital de Pregão nº 02/2020, 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 e as demais condições ofertadas
na(s) proposta(s) são as que seguem:

N.T. LUIZE EPP CNPJ: 93.577.427/0001-38
Rua Marechal Teodoro da Fonseca, nº 570, Centro, São Sebastião do Caí – RS

CEP 95760-000
Fone: (51)3637-2091

Email: atasecontratos@passarelafeliz.com.br
Representante: Nathan Torres Luize, CPF: 010.338.890-75

Item(TR) Especificação Marca Modelo Unidade Quantidade Valor Un Valor total

1

Alfabeto  braille,
de  madeira
MDF,  contendo
27  celas/peças,
acomodado  em
caixa de madei-

SIMQUE SIMQUE UN. 8 R$45,00 R$360,00
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ra.  Deverá pos-
suir  certificação
do INMETRO.

5

Antena para vô-
lei (par),  pintura
em esmalte sin-
tético. Composi-
ção:  fiberglass.
Dimensões
aproximadas:
diâmetro  3/8  x
1,80 m de altu-
ra.  Listrada  de
vermelho  e
branco.  Unida-
de  de  forneci-
mento: par.

NEDEL NEDEL JOGO 2 R$45,00 R$90,00

9

Baralho  oficial
de truco conten-
do  55  cartas,
sendo 52 cartas
+  dois  coringas
+ uma carta ex-
tra.  No  formato
57 mm x 89 mm
+  1  marcador
exclusivo

COPAG COPAG UN. 20 R$16,50 R$330,00

19

Bolas de fresco-
bol  profissional:
usada nos cam-
peonatos  das
confederações,
a  bola  de  fres-
cobol Penn tubo
com  03  unida-
des. Uma esfera
oca de borracha
pressurizada,
com  peso  em
torno  de  40g
(0.11 lbs) e diâ-
metro  de  5,70
cm  (2¼"
aprox.).  Marcas
de  referência:
Speedo,  Wilson
ou similar.

NEDEL NEDEL UN. 12 R$33,40 R$400,80

27 Cone, de sinali-
zação, altura 50
cm,  cor  laranja,
com faixas refle-

NEDEL NEDEL UN. 61 R$9,82 R$599,02
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xivas  na  cor
branca, material
PVC, largura da
base de 36 cm,
unidade

29

Conjunto  es-
quema corporal,
em  formato  de
quebra-cabeça,
de  madeira
MDF.  Contém
12 peças, sendo
10  placas  de
quebra-cabeça
de  encaixe,  um
boneco articula-
do  e  um  CD
com  músicas
sobre  o  corpo.
Armazenado em
caixa de madei-
ra.  Deverá pos-
suir  certificação
do INMETRO

BRINK MO-
BIL

BRINK MOBIL UN. 3 R$184,00 R$552,00

41

Jogo de dominó
em libras.  Con-
tém  28  peças
de  madeira,
com  dimensões
aproximadas de
17 cm x 10 cm x
5 cm, embalado
em  caixa  de
madeira.  Deve-
rá  possuir  certi-
ficação  do  IN-
METRO

SIMQUE SIMQUE UN. 10 R$19,50 R$195,00

43

Jogo  de  domi-
nó.  Contém  28
peças  de  ma-
deira,  com  pin-
gos  coloridos.
Armazenamento
em  caixa  de
madeira.  Deve-
rá  possuir  certi-
ficação  do  IN-
METRO

CARLU CARLU UN. 9 R$15,29 R$137,61

47
Jogo  memória
em braille. Con-
tém  10  pares

SIMQUE SIMQUE UN. 7 R$54,00 R$378,00
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(20  peças)  de
madeira  MDF,
com  indicador
de  sentido  no
canto  superior
direito  para  po-
sicionamento
das figuras, gra-
vuras em baixo-
relevo  em  uma
das  faces.  De-
verá  possuir
certificação  do
INMETRO

53

Kit  musicoteca.
Contendo,  no
mínimo:  15  ins-
trumentos  me-
lódicos  e  de
percussão  (for-
mando  22  pe-
ças),  sendo:
seta  sonora  de
animais,  seta
sonora de notas
musicais, dados
de  sons,  dado
de figuras musi-
cais,  jogo  da
memória  instru-
mentos  musi-
cais, dominó de
figuras  musi-
cais.  Instrumen-
tos –metalofone
de tubos;  meta-
lofone  de  bar-
ras;  1  par  de
reco-reco  cilín-
drico;  1  par  de
reco-reco  ma-
deira;  ganzás –
grave  e  agudo;
1 par de choca-
lho de guizos; 1
par  de  raquete
sonora; 1 par de
castanhola;  1
par de patinela.
Embalagem  em
formato  de  ma-

CARLU CARLU UN. 7 R$714,00 R$4.998,00
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leta  de  MDF.
Com alça de si-
sal e tranca ca-
deado, medindo
57 x  41,5  x  17
cm.  Tampa:
face  externa
pintada  com
fundo  atóxico  e
serigrafia  em
policromia ultra-
violeta  atóxica.
Deverá  possuir
certificação  do
INMETRO

54

Maleta  de  alfa-
betização.  Con-
tém  10  jogos
em  madeira
MDF,  sendo:
dominó; loto lei-
tura; alfabeto si-
lábico;  sequên-
cia  lógica;  alfa-
beto  ilustrado;
palavras-cruza-
das; alfabeto na
madeira; memó-
ria  alfabetiza-
ção;  completan-
do  a  história;
quebra-cabeça
silábico; dominó
divisão  silábica.
Armazenados
em  caixa  de
madeira, medin-
do  43  cm x  27
cm x 23 cm. De-
verá  possuir
certificação  do
INMETRO

CARLU CARLU UN. 4 R$347,82 R$1.391,28

61

Rede  de  bas-
quete  oficial
confeccionada
em  polipropile-
no  (seda)  com
espessura  de  8
mm e tratamen-
to UV, contendo
12 alças para fi-

NEDEL NEDEL UN. 10 R$33,50 R$335,00
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xação  no aro  e
40 cm de altura
montada.  Rede
utilizada  nas
competições ofi-
ciais da Associ-
ação Americana
de  Basquete
(NBA)  e  Novo
Basquete  Brasil
(NBB).

63

Rede  de  volei-
bol  oficial  apro-
vada  e  oficiali-
zada pela  fede-
ração  brasileira
de voleibol, pro-
duzida em fio de
polipropileno
(seda)  de  2,5
mm na cor preta
com 9,50  m de
comprimento
por  1.00  m  de
largura, com tra-
tamento  UV.
Confeccionada
em  malha  de
10x10  cm,  na
parte  superior
uma  faixa  hori-
zontal  de  7  cm
de largura,  feita
em  tela  branca
dobrada  ao
meio e costura-
da  em  toda  a
sua  extensão.
Na parte inferior
da  rede  outra
faixa  horizontal
com  5  cm  de
largura,  similar
a faixa superior.
Suporte  para
antena, em lona
de  algodão,  re-
forçada  com  fi-
xação em velcro
com  5  cm  de
largura e encor-

NEDEL NEDEL UN. 2 R$229,13 R$458,26
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doamento  nas
partes  superior
e inferior.

67

Redes para tra-
ves  de  futebol
society:  compo-
sição: fio 4,0 de
polipropileno  de
alta  resistência,
malha 14; tama-
nho:  (largura  x
altura) 5,20 m x
2,30  m;  lateral:
superior/inferior
1,50  m;  tama-
nho da embala-
gem: 13 x 30 x
34; conteúdo da
embalagem:  2
unidades.

NEDEL NEDEL UN. 5 R$164,84 R$824,20

75

Cabo  de  aço
para redes 15 m
com PVC: cabo
de aço com 3,0
mm  de  espes-
sura  mais  re-
vestimento  de
PVC totalizando
4,0  mm  de  es-
pessura  15  m
de  comprimen-
to,  para coloca-
ção de redes de
voleibol.

NEDEL NEDEL UN. 6 R$34,99 R$209,94

85

Disco  de  fris-
bee.  Diâmetro
27,5  cm.  Altura
3,4.  Peso  apro-
ximado  175  g.
Material atóxico.
Plástico injetado
(PP).

IMP IMP UN. 29 R$7,50 R$217,50

104 Bola  profissio-
nal  de  vôlei  de
praia,  com  12
gomos,  confec-
cionada em PU.
Tecnologia  ter-
motec,  com 0%
de absorção de
água.  Peso:

NEDEL NEDEL UN. 38 R$40,00 R$1.520,00
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260-280.  Miolo:
slip system - re-
movível e lubrifi-
cado.  Circunfe-
rência:  66-68.
Câmara:  airbi-
lity.  Marcas  de
referência:  Pe-
nalty,  Mikasa,
Wilson,  Adidas
ou similar.

112

Ferramenta  de
troca  válvula
para  bolas  de
diversas modali-
dades  esporti-
vas.  Material
cromado

NEDEL NEDEL UN. 7 R$63,88 R$447,16

113

Mapa de anato-
mia  –  sistema
muscular.  Con-
feccionado  em
material  resis-
tente tipo telado
com  moldura,
que  possibilite
ser  pendurado
para  aula,  com
selo  do  INME-
TRO.  Dimen-
sões  mínimas:
85 x 115 cm.

BIA BIA UN. 8 R$36,13 R$289,04

VALOR TOTAL DA ATA:  R$ 13.733,29

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 O órgão gerenciador será o Campus Santa Rosa do Sul

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

Item nº 3. Órgãos Participan-
tes

(Campi do IFC)

Unidade Quantidade

1
Camboriú

UN.
2

Santa Rosa do Sul 6

5
Luzerna

JOGO
1

Santa Rosa do Sul 1

9
Rio do Sul

UN.
6
4

10
Santa Rosa do Sul

Videira
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19

Araquari

UN.

2
Camboriú 4
Concórdia 2
Rio do Sul 3

Santa Rosa do Sul 1

27

Araquari

UN.

6
Luzerna 5

Rio do Sul 20
Santa Rosa do Sul 30

29 Fraiburgo UN. 1
Luzerna 1

Rio do Sul 1

41

Abelardo Luz

UN.

3
Araquari 1

Camboriú 2
Fraiburgo 2
Luzerna 1

Rio do Sul 1

43

Araquari

UN.

2
Fraiburgo 2
Luzerna 1

Rio do Sul 4

47

Camboriú

UN.

2
Concórdia 1
Fraiburgo 1
Luzerna 1

Rio do Sul 1
Santa Rosa do Sul 1

53

Abelardo Luz

UN.

3
Camboriú 1
Rio do Sul 1

Santa Rosa do Sul 2

54
Rio do Sul

UN.
2

Santa Rosa do Sul 2

61
Camboriú

UN.
1

Concórdia 1
Rio do Sul 2

São Bento do Sul 4
São Francisco do

Sul
2

63
Luzerna

UN.
1

Santa Rosa do Sul 1
67 Rio do Sul UN. 1

Santa Rosa do Sul 2
Videira 2

75 Abelardo Luz UN. 1
Luzerna 1

Santa Rosa do Sul 3
São Francisco do 1
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Sul

85

Araquari

UN.

2
Rio do Sul 2

Santa Rosa do Sul 5
Videira 20

104
Araquari

UN.
4

Santa Rosa do Sul 24
Videira 10

112

Araquari

UN.

1
Camboriú 2
Rio do Sul 3

Santa Rosa do Sul 1

113

Abelardo Luz

UN.

2
Camboriú 1
Luzerna 2

Rio do Sul 2
Videira 1

4 DA ADESÃO A 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 federati-
vas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiên-
cia, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da
utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Se-
cretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as con-
dições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este for-
necimento 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 ex-
ceder, por órgão ou entidade, a  50% (cinquenta por centos) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerencia-
dor e órgãos participantes.

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
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órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventual-
mente 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 ge-
renciador 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, ob-
servada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descum-
primento 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 Regis-
tro 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.

5 VALIDADE DA ATA 

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assi -
natura, não podendo ser prorrogada.

6 REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em interva-
los 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 redu-
ção dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registra-
do, 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 negoci-
ar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mer-
cado 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.
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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 obten-
ção 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 tor-
nar 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) partici-
pante(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, devi-
damente comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor.

7. PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das pe-
nalidades estabelecidas no Edital.

7.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decor-
rentes 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 res-
peito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo ór-
gão participante a aplicação da penalidade (art.  6º,  Parágrafo  único,  do Decreto  nº
7.892/2013).
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7.2.1 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrên-
cias 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 re-
cebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, pena-
lidades 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.

8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos lici-
tantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vence-
dor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11,
§4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

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 ór -
gãos participantes (se houver). 

Santa Rosa do Sul/SC, 28 de setembro de 2020

________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2020

EXCLUSIVO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
(Processo Administrativo n° 23354.000088/2020-87)

O Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, com sede na Rua das Rosas, s/n,
Bairro Vila Nova, na cidade de Santa Rosa do Sul, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0006-
90, neste ato representado(a) pelo(a) seu Diretor-Geral, Sr. Jorge Luís de Souza Mota, nomeado(a)
pela  Portaria nº 109 de 28 de janeiro de 2020, publicada no DOU de 29 de janeiro de 2020, inscrito(a)
no CPF sob o nº 782.827.567-68, portador(a) da Carteira de Identidade nº 6384128-5, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº 02/2020, publicada no DOU de 25/06/2020, processo administrativo n.º 23354.000088/2020-87,
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 ma-
teriais educativos e esportivos, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referência, ane-
xo I do edital de Pregão nº 02/2020, 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 e as demais condições ofertadas
na(s) proposta(s) são as que seguem:

NOVA CAPITAL COM. DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA
CNPJ: 23.861.090/0001-00

Rua Conde de Bonfim, nº 451, Loja 01, Tijucas – RJ
CEP 20520-051

Fones: 2288-4538 2238-9980
Email: novacapital@globo.com

Representante: Helena Pacheco, CPF: 510.621.357-68

Item(TR) Especificação Marca Modelo Unidade Quantidade Valor Un Valor total

90

Overgrip.  Su-
perfície  perfu-
rada,  toque
seco,  espes-
sura  de

BABOLAT MY UN. 80 R$33,00 R$2.640,00
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0,55mm/0,02
SQ.IN,  120
cm/  47,2  in,
Peso: 7g. Mar-
cas  de  refe-
rência:  Babo-
lat,  Wilson,
Yonex.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 2.640,00

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 O órgão gerenciador será o Campus Santa Rosa do Sul

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

Item nº
3. Órgãos Participan-

tes
(Campi IFC)

Unidade Quantidade

90
Camboriú

UN.
50

São Francisco do
Sul

30

4 DA ADESÃO A 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 federati-
vas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiên-
cia, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da
utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Se-
cretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as con-
dições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este for-
necimento 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 ex-
ceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do ins-
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trumento 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
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 eventual-
mente 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 ge-
renciador 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, ob-
servada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descum-
primento 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 Regis-
tro 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.

5 VALIDADE DA ATA 

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assi -
natura, não podendo ser prorrogada.

6 REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em interva-
los 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 redu-
ção dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registra-
do, 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 negoci-
ar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
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6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mer-
cado 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 obten-
ção 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 tor-
nar 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) partici-
pante(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, devi-
damente comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor.

7. PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das pe-
nalidades estabelecidas no Edital.

7.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decor-
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rentes 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 res-
peito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo ór-
gão participante a aplicação da penalidade (art.  6º,  Parágrafo único,  do Decreto nº
7.892/2013).

7.2.1 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrên-
cias 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 re-
cebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, pena-
lidades 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.

8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos lici-
tantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vence-
dor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11,
§4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

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 ór -
gãos participantes (se houver). 

Santa Rosa do Sul/SC, 01 de outubro de 2020

________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  05/2020

EXCLUSIVO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
(Processo Administrativo n° 23354.0088/2020-87)

O Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul,  com sede na Rua das Rosas, s/n,
Bairro Vila Nova, na cidade de Santa Rosa do Sul, CEP 88965-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
10.635.424/0006-90, neste ato representado(a) pelo(a) seu Diretor – Geral, Sr. Jorge Luís de Souza
Mota, nomeado(a) pela  Portaria nº 109 de 28 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 29 de janeiro
de  2020,  inscrito(a)  no  CPF sob  o  nº  782.827.567-68,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº
6384128-5, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma  eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2020, publicada no DOU de 25/06/2020, processo administrativo
n.º  23354.000088/2020-87,  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 mate-
riais educativos e esportivos, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referência, anexo I
do edital de Pregão nº 02/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vence -
dora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS EIRELI   CNPJ:  01.763.210/0001-02
Rua Tarumã, nº 169, Jardim do Bosque –  Cachoeirinha/RS

CEP  94960585
Fone: (51) 3438 1352/3470 1109

E-mail:  financeiro@rejanerep.com.br
 Representante:   Maria Rejane de Fraga Gomes, CPF: 41587103087

Item
(TR)

Especificação
Marca Modelo

Unidade Quantidade Valor Un
Valor
Total

3

Alfabeto  móvel,  con-
tendo  72  peças  de
madeira,  estampa-
das com as letras do
alfabeto  –  maiúscu-

Funda-
mental

1051 Un. 13 R$ 25,00 R$ 325,00
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las  e  minúsculas,
com  dimensões
aproximadas de 3 cm
x 3 cm. Deverá pos-
suir certificação do
INMETRO.

12

Conjunto  de  blocos
de encaixe de madei-
ra,  contendo  uma
base  medindo  apro-
ximadamente  33,5  x
21 x 6 cm, com 10 pi-
nos de encaixe e 25
blocos coloridos. Ma-
terial  em  madeira.
Deverá possuir certi-
ficação  do  INME-
TRO.

SC 148 Un. 11 R$ 52,00 R$ 572,00

13

Conjunto  de  blocos
lógicos  de  madeira,
contendo  48  peças
em formato de círcu-
los,  quadrados,  re-
tângulos e triângulos,
de  cores  variadas.
Peças  armazenadas
em caixa de madeira.
Deverá possuir certi-
ficação  do  INME-
TRO.

SC 178 Un. 4 R$ 29,19 R$ 116,76

93

Jogo de memória em
libras para o proces-
so de percepção das
letras  iniciais  nomes
e  objetos,  composto
com  28  peças  em
madeira  com dimen-
sões aproximadas de
22x13x4 cm.

SIMQUE 551 Un. 3 R$ 34,78 R$ 104,34

114

Mapa de anatomia –
sistema ósseo.  Con-
feccionado em mate-
rial resistente tipo te-
lado  com  moldura,
que  possibilite  ser
pendurado para aula,
com  selo  do  INME-
TRO.  Dimensões
mínimas:  85  x  115
cm.

Bia Mapas Mapa Un. 8 R$ 36,06 R$ 288,48
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VALOR TOTAL DA ATA: R$ 1.406,58

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 O órgão gerenciador será o Campus Santa Rosa do Sul

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

Item nº 3. Órgãos Participan-
tes

(Campi do IFC)

Unidade Quantidade

3
Abelardo Luz

Un.
5

Camboriú 2
Santa Rosa do Sul 6

12
Fraiburgo 2
Rio do Sul 1

Santa Rosa do Sul 8

13
Fraiburgo

Un.
2

Rio do Sul 2
93 Araquarí Un. 1

Santa Rosa do Sul 2
114 Abelardo Luz Un. 2

Camboriú 1
Luzerna 2

Rio do Sul 2
Videira 1

4 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer ór-
gão 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 condi-
ções nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este forne-
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cimento 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 exce-
der, por órgão ou entidade, a 50%(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instru-
mento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e ór-
gãos participantes.

4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quan-
titativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e ór-
gãos 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 ge-
renciador 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, ob-
servada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descum-
primento 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 Regis -
tro de Preços.

4.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a pror-
rogação 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 assinatu-
ra, 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 pre-
ços registrados nesta Ata.
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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, ca-
bendo 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 negoci-
ar(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 for-
necedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunica-
ção ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalida-
de se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
e

6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportuni-
dade 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 pra-
zo 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 cele-
brar  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, devi-
damente comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou
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6.9.2 a pedido do fornecedor.

7. 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 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).

7.2.1 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 proce-
dimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e rece-
bimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penali-
dades 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.

8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos lici-
tantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vence-
dor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11,
§4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas)s vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór -
gãos participantes. 
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Santa Rosa do Sul/SC, 28 de  setembro de 2020

________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2020

EXCLUSIVO ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
(Processo Administrativo n° 23354.000088/2020-87)

O Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, com sede na Rua das Rosas, s/n,
Bairro Vila Nova, na cidade de Santa Rosa do Sul, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0006-
90, neste ato representado(a) pelo(a) seu Diretor-Geral, Sr. Jorge Luís de Souza Mota, nomeado(a)
pela  Portaria nº 109 de 28 de janeiro de 2020, publicada no DOU de 29 de janeiro de 2020, inscrito(a)
no CPF sob o nº 782.827.567-68, portador(a) da Carteira de Identidade nº 6384128-5, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº 02/2020, publicada no DOU de 25/06/2020, processo administrativo n.º 23354.000088/2020-87,
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 educativos e esportivos, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referência,
anexo I do edital de Pregão nº 02/2020, 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 e as demais condições ofertadas
na(s) proposta(s) são as que seguem:

SPORTHAUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 27.596.969/0001-23

Rua Nove de Março, nº 737, Centro, Joinville – SC
CEP 89201-400

Fone: (47)3032-0787
Email: sporthaus@yahoo.com

Representante: Celso Ferreira Gonçalves Filho, CPF: 048.112.739-90

Item(TR)Especificação
Marca Modelo

Unidade Quantidade Valor Un Valor total

6 Apito,  profissional,
plástico  resistente,
amplitude  sonora:
115  decibéis,  sem
partes  removíveis,

Sporthaus Profissional UN. 56 R$ 6,24 R$
349,44
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bico  revestido  de
silicone.

10

Barreira  de atletismo
de  aço/alumínio.
Confeccionada  em
estrutura  de  aço
galvanizado  e
alumínio,  altura
regulável,  com
contrapeso.
Travessão  de
plástico  ou  madeira
resistente.  Ajuste  de
5  alturas  conforme
regras da IAAF (entre
0,762  e  1,067  m).
Pintura  a  pó,
resistente à corrosão.

SportLand Profissional UN 18 R$ 140,00
R$

2.520,00

11

Bastão  de  plástico
para  corrida  de
revezamento  com
aprovação  da  IAAF.
Conjunto  com  8
unidades.

Vinex Oficial UN 2 R$ 41,00 R$ 82,00

17

Bola  oficial  de  tênis
de  mesa,
confeccionada  em
acetato  de  celuloide,
com  40  mm  de
circunferência, na cor
branca  ou  laranja.
Bolinhas  em
conformidade com as
normas  da
confederação
brasileira de tênis de
mesa, aprovada pela
ITTF.  Mínimo  03
estrelas.

GDS 3 Estrelas UN 292 R$ 2,48
R$

724,16

20

Bola  oficial  de
handebol,  H3L
(Suécia),  adulto
masculino,
costurada,  com  32
gomos,
confeccionada  em
PU  (PU  ultra  grip  –
sistema  de
aderência,  indicada
para  uso  sem cola),
miolo  slip  system

Penalty
Suécia H2L
Ultra Grip

UN 65 R$ 138,60
R$

9.009,00
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removível  e
lubrificado,  câmara
arbility.
Circunferência  58  a
60 cm,  425 a 475 g
de  peso.  Bola
aprovada  pela
Federação
Internacional  de
Handebol (IHF).

21

Bomba  dupla  ação.
Desenvolvida  para
encher  bola,  em
plástico  resistente,
leve  e  possui  dupla
ação,  inflando  de  ar
nos dois sentidos (vai
e  volta),  medindo
aproximadamente  20
cm de comprimento x
8  cm  de  diâmetro.
Formato tubular  com
2 agulhas, mangueira
e  acondicionada  em
saco  plástico
transparente.
Garantia de 01 (um)
ano.

Sporthaus Dupla ação UN 13 R$ 10,10
R$

131,30

24

Colchão de atletismo
para salto em altura.
Produto  de  alta
qualidade.  Indicado
para  treinamento  e
competições  sem
exigência  das
dimensões  oficiais.
Medidas  totais:  4,00
x  2,50  x  0,50  m.
Módulos  feitos  de
espuma  especial  –
poliuretano,
densidade mínima D-
26,  com  bolsões  de
ar, que proporcionam
uma  aterrissagem
suave  com
revestimento
impermeável
resistente.  Alças  de
transporte  e  respiro
lateral.  Top  pad

Pista e
Campo

4,00x2,50x0,50 UN 20
R$

3.590,50
R$

7.181,00
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(manta  superior)
macia  resistente  aos
pregos de sapatilhas.

28

Conjunto  de  cartões
para futsal: kit com 3
cartões  (amarelo,
vermelho e azul) com
marcador  para
anotações.
Dimensões
aproximadas: 08 x 12
cm  (l  x  a).
Composição: plástico

Sporthaus Kit cartão futsal UN 2 R$ 7,50 R$ 15,00

30

Cronômetro  digital
com  as  seguintes
características:  -
Display  de  cristal
líquido com 6 dígitos;
-  relógio  eletrônico
digital  escala  do
cronometro:  23h59
59"  -  resolução:
1/100  seg,  30
minutos  1  seg.  30
minutos  -  botão
seletor  de  funções:-
cronometro  alarme-
ajuste de data / hora
-  função  de alarme:-
hora  completa-hora
programada  -
seleção  de  formato
12/24h  -  dimensões:
60  x  72  x  11mm  -
peso:  24,5g  -
fornecido:  bateria  de
1,5v  Garantia
mínima de 12 (doze)
meses.

Pista e
Campo

SP UN 18 R$ 19,90
R$

358,20

31 Cronômetro
progressivo  e
regressivo  em  3
modalidades;
contagem
decrescente,
contagem  regressiva
seguida  de
progressiva  e
contagem  regressiva
função  lap,  marca  o
tempo  por  volta,

Pista e
Campo

SP500 UN 12 R$ 99,00 R$
1.188,00
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função split  exibe as
parciais  do  tempo
memória  para  500
voltas,  relógio  com
calendário  e  alarme.
Garantia  mínima 12
meses.

32

Dardo  de  atletismo
para lançamento com
peso de 600 gramas.
Estrutura  de
duralumínio  de  alta
resistência  e  cabeça
de aço. Pintura a pó
(resistente  à
corrosão,  impacto,
ação  química  etc).
Com  empunhadura
fabricada  em
algodão.  Aprovado e
certificado pela IAAF.

Vinex 600g UN 5 R$ 350,17
R$

1.750,85

33

Dardo  de  atletismo
para lançamento com
peso de 800 gramas.
Estrutura  de
duralumínio  de  alta
resistência  e  cabeça
de aço. Pintura a pó
(resistente  à
corrosão,  impacto,
ação  química  etc).
Com  empunhadura
fabricada  em
algodão.  Aprovado e
certificado pela IAAF.

Vinex 800g UN 1 R$ 360,17
R$

360,17

34

Disco  de  atletismo
oficial de aço/abs de
1,00  kg,  aprovado
pela IAAF.

ATE 1 Kg UN 5 R$ 79,90
R$

399,50

35

Disco  de  atletismo
oficial de aço/abs de
1,5 kg, aprovado pela
IAAF.

ATE 1,5 Kg UN 1 R$ 102,30
R$

102,30

37

Escada de agilidade:
4,5 metros com 10
degraus  de  eva,
espaçamento entre
degraus 50 cm.

Sporthaus 4,5m UN. 5 R$ 29,00
R$

145,00

50 Kit de badminton. Kit
esportivo  oficial  de

SpotHaus Kit Badminton UN 26 R$ 138,00 R$
3.588,00
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badminton  completo
contendo:  04
raquetes  alumínio
com  empunhadura,
01  pote  com
3/petecas  em  nylon,
01  par  de  postes
desmontável, 01 rede
de nylon com cordão
para  amarração,  01
kit  de  marcação  da
quadra,
confeccionado  em
fitas  01  bolsa
confeccionada  em
nylon  600,  tipo
raqueteira  com  alça
tiracolo.  Kit  Vollo  ou
similar.

51

Kit  de  massagista:
bolsa  esportiva  para
massagista  bolsa
modelo  térmica
oficial  para
massagista  cor  azul
com  detalhe  em
branca  e  amarela,
com  zíper  nº  10  –
largura  grande,  com
abertura  frontal  e
forração  térmica
impermeável  de  alta
durabilidade  com
alça  modelo  tiracolo
para  transporte
confeccionada  nylon
600,  com  bolsa  de
gelo  acompanhando,
medidas  de  comp.
Mín.  380-mm,  altura
mín.  300  mm  e
largura mín. 230-mm

SportHaus Kit massagista UN 4 R$ 63,00
R$

252,00

52

Kit  de  tacobol,  taco
material  corpo
madeira,  tipo
inteiriço,
comprimento  de  75
cm,  acabamento
superficial  pintado,
aplicação  tacobol,
com bola e sacola

SportHaus Kit tabocol UN 10 R$ 25,50
R$

255,00
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55

Minicone,
treinamento  de
agilidade,  tipo
chapéu  chinês,
plástico,  19  cm  de
diâmetro,  5  cm  de
altura,  4  cores:  azul,
amarelo,  branco  e
vermelho,  kit  com  8
unidades.

SportHaus 5 cm UN 23 R$ 12,14
R$

279,22

56

Peso  esférico  para
arremesso  no
atletismo  de  3  kg,
entre  85  mm  e  120
mm  de  diâmetro,
material aço sólido.

SportHaus 5Kg UN 5 R$ 47,00
R$

235,00

57

Peso  esférico  para
arremesso  no
atletismo  de  5  kg,
entre 100 e 135 mm
de diâmetro, material
aço sólido

SportHaus 5Kg UN 1 R$ 74,00 R$ 74,00

58

Peteca  de  pena
oficial  para
badminton,
confeccionada  em
pena,  com  base  de
cortiça,  na  cor
branca.  Peso  de
cada  peteca  de
aproximadamente
5,2  g.  Tubo  lacrado
com  12  petecas
profissionais,  16
penas  em  cada
peteca, corte preciso
e redondo.

SportHaus Oficial CAIXA 25 R$ 36,66
R$

916,50

60

Raquete  para  tênis
de mesa profissional,
oficializada  pelo
ITTF,  de  madeira
laminada  com  5
lâminas  coladas
sobrepostas,  estilo
clássico,  medindo
25,5 cm comprimento
x  15,5  cm  largura  x
1,5  mm  espessura.
Espessura  de
borracha  com  a
esponja  2,8  mm.

GDS EQ558 UN 65 R$ 22,00
R$

1.430,00
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Espessura  total  de
1,1  cm.  Peso
aproximado  de  161
g. Emborrachada nos
dois  lados  com  selo
de  aprovação  ITTF
em alto-relevo.

66

Redes  para
transporte de bolas: -
fio  8  mm  de  seda;
utilizado  para  o
transporte  de
grandes  quantidades
de  bolas  (média  de
20 bolas por rede).

Spitter TB8 UN 5 R$ 26,00
R$

130,00

69

Sapatilha  de
atletismo para provas
de velocidade – 100
a 400 metros rasos e
100/110  metros  com
barreiras.  Sola  em
borracha  sólida,
cabedal  em  tecido
mesh  leve  e
respirante  e  couro
sintético,  placa  dos
pinos em nylon super
leve,
obrigatoriamente  5
pinos  em  cada  pé,
suporte no calcanhar
em eva. Para prover
estabilidade  e
flexibilidade,  board
lasting  na  parte
traseira  e  califórnia
slip  lasting  na  parte
dianteira.  Sapatilha
na  cor  azul  com
detalhes  em  branco
ou preta com detalhe
em prata.  Sapatilhas
sem velcro  ou zíper.
Acompanha  1  jogo
de  pregos  e  uma
chave  de  pregos
para  cada  par  de
sapatilha, além de 50
pregos
sobressalentes
(reservas)  para cada

Pista e
Campo

Velocidade UN 8 R$ 201,02
R$

1.608,16
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sapatilha. A empresa
vencedora  deverá
fornecer  os
tamanhos  conforme
solicitado  no
momento  do
empenho.  Sapatilha
em  conformidade
com  as  normas  da
confederação
brasileira  de
atletismo. Produto de
qualidade  superior.
Sapatilha  Asics  ou
similar.

72

Mesa  de  pebolim
totó.  Sem  passante
plástico  (varões
embutidos),  em
madeira  maciça,
bonecos  em
polipropileno
coloridos. Dimensões
aproximadas: 0,90 m
de altura, 0,80 m de
largura  e  1,35  m de
comprimento,  com
jogo de 02 bolas.

Klopf Pebolim UN 5 R$ 832,50
R$

4.162,50

73

Tabela  Basquete
Hidráulica  Elétrica
Oficial  Modelo  NBA/
NBB  Nacional  (par).
Estrutura  profissional
de  Basquetebol
modelo  NBA  e  NBB
com tabelão de vidro
e  aro  de  molas.
Modelo  hidráulico
acionado
eletricamente.
CARACTERÍSTICAS
:  -  Carro  base  de
locomoção  e
recolhimento
medindo 2,20 x 1,15
m,  fabricado  em
chapa  de  aço  com
reforço estrutural  em
perfilado  metálico  e
fixação  por  solda
MIG;  -  Comprimento

SportHaus
Hidráulica
Elétrica

UN 1
R$

22.000,00
R$

22.000,00
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total  entre  as
extremidades
incluindo  avanço
oficial  para  jogos:
4,85  m;  -  Rodas  de
poliuretano  de  6”,
sendo  duas  fixas  e
duas  articuláveis,
apropriadas  para
locomoção  em pisos
esportivos; - Sistema
de  frenagem
acionado  durante  os
jogos  com  sapatas
de  apoio  sobre
placas de etileno vinil
acetato  de  10  mm,
para  proteção  do
piso  esportivo  e
perfeita  imobilização;
-  Pintura
eletrostática;  -
Protetores  de
segurança  em  gel
recoberta  por  tecido
impermeável  na
parte  frontal,  nas
laterais  e  na
extremidade  do
braço de sustentação
da tabela de vidro;  -
Tabela  de  vidro
temperado  1,80  x
1,05  m  com 10  mm
de  espessura,  com
recorte  para  evitar
contato  do  suporte
do  aro  com o  vidro,
moldura  metálica
com
emborrachamento
interno  e  varões
centrais  protetores
em  perfil  tubular  de
7/8  com  chapa  de
aço para fixação dos
aros;  -  Aros flexíveis
com  molas
acondicionadas  em
caixa  metálica
triangular  com redes
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oficiais  de  nylon
seda.

76

Corda  de  pular  em
poliuretano,
comprimento  de  2,5
m com rolamentos e
manoplas.

SportHaus 2,5m UN 36 R$ 12,30
R$

442,80

79

Conjunto  5  Barreiras
Ajustável  /
Obstáculos.  Alturas
reguláveis  das
barreiras: 20 cm – 30
cm  Quantidade  de
barreiras contidas no
kit:  05  unidades.
Garantia mínima de
6 meses.

SportHaus Kit barreirinhas UN 3 R$ 208,49
R$

625,47

80

Peso  PVC  500  g
Iniciação  Atletismo.
Formato  de  Bola,
Marca  de  referência:
Vinex.

SportHaus 500g UN 4 R$ 42,50
R$

170,00

81

Disco  PVC  350  g
Iniciação  Atletismo,
Marca  de  referência:
Vinex

SportHaus 350g UN 4 R$ 22,50 R$ 90,00

82

Martelo  iniciação  de
PVC  500  g.  Ideal
para  iniciantes  ou
uso  escolar.  Pode
ser utilizado em pisos
rígidos.  Marca  de
referência: Vinex.

SportHaus 500g UN 6 R$ 50,60
R$

303,60

86

Quadro  de  remissão
para  tchoukball.
Material:  em  aço,
medidas:  1  x  1  m;
regulável  entre  55  e
66  complemento:
proteções  para  piso.
Material  da  rede:
elástico  muito
resistente.  Aprovado
pela  International
Tchoukball
Federation  (FITB),
com  inclinação
ajustável.

Vinex Remissão UN 6
R$

1.028,40
R$

6.170,40

88
Placar  de  mesa
multiesporte,

SportHaus Mesa UN 7 R$ 188,76
R$

1.321,32

Rua das Rosas, s/n°, Cx. Postal 04 – Vila Nova
Santa Rosa do Sul/SC – CEP: 88965-000
(48) 3534-8044 / compras.srs@ifc.edu.br

Ata-SRP-SORTHAUS-1 86



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul

articulado,  medindo
aproximadamente
montado 22 x 39 x 19
cm (altura,  largura  e
profundidade  em
aberto), placar de 0 a
31  pontos  e
marcador  de  0  a  7
sets,  com  placas
confeccionadas  em
PVC rígido.

97

Peso de atletismo de
aço 6,00 kg 105 mm
para  arremesso.
Acabamento  rígido
de  aço  galvanizado
com  pintura  a  pó
(mais  resistente  à
corrosão).  Núcleo de
chumbo.  Peso  e
diâmetro  precisos,
formato  esférico  e
equilíbrio  perfeitos.
Superfície  totalmente
lisa,  na cor  amarela.
Peso:  6,00  kg.
Diâmetro:  105  mm.
Produto  oficial,
certificado pela IAAF.
Polanik ou similar

Vinex 6Kg UN 1 R$ 167,01
R$

167,01

99

Barreira  de atletismo
tubular  de  aço  com
contrapeso  interno
ajustável.  Barreira
oficial. Construção de
aço  zincado
(galvanizado  por
imersão  a  quente)
com  pintura  a  pó,
resistente. Travessão
de  plástico
resistente.  Ajuste  de
altura  de 5  posições
oficiais entre 0,762 m
e  1,067  m,  através
de  botões
inteligentes.  Com
contrapeso  ajustável
de 5 posições oficiais
para  as  respectivas
alturas.  Peso:  12,1

SportLand Oficial UN 10 R$ 306,14
R$

3.061,40
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kg. Cor: azul, prata e
branco.  Acompanha
a  quantidade
solicitada  05  barras
superiores
sobressalentes,  do
mesmo  material  e
qualidade  da  barra
original,  para
substituição  de
barras  danificadas.
Barra  superior
compatível  com  a
barreira  (da  mesma
marca da barreira).

100

Maças  de  ginástica
rítmica  oficial,  com
no mínimo a seguinte
especificação:  maça
confeccionada  com
material  PVC,  com
45  cm  de
comprimento  e  peso
de 150 g cada peça,
na  cor  vermelha;
essas especificações
estão de acordo com
a regulamentação da
Federação
Internacional  de
Ginástica (FIG).

SportHaus 45cm UN 10 R$ 29,81
R$

298,10

101

Arco  de  ginástica
rítmica  oficial,  com
no mínimo a seguinte
especificação:  arco
em  tamanho  adulto,
com  diâmetro  entre
80 e 90 cm, pesando
300  g,  fabricado  em
PVC  de  alta
resistência,  em
qualquer  cor;  essas
especificações  estão
de  acordo  com  a
regulamentação  da
Federação
Internacional  de
Ginástica (FIG).

SportHaus 80cm UN 62 R$ 9,50
R$

589,00

102 Bola  de  iniciação
esportiva.  Bola
iniciação de borracha

SportHaus Nº12 UN 65 R$ 13,90 R$
903,50
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t12. Nº 12, matrizada,
confeccionada  com
borracha.
Composição:
borracha  peso  do
produto:  250-270  g;
costura: sem costura;
circunferência:  57-59
cm.

105

Bola  medicine  ball.
Matrizada.
Confeccionada  em
borracha.  Câmara
butil.  Miolo
removível.  Indicada
para:  uso
fisioterápico  e
treinamentos
específicos.  Peso:
4kg.  Marcas  de
referência:  Penalty,
Magussy,  Petrorian,
Adidas ou similar.

SportHaus 4Kg UN 8 R$ 60,00
R$

480,00

106

Bola  medicine  ball.
Matrizada.
Confeccionada  em
borracha.  Câmara
butil.  Miolo
removível.  Indicada
para:  uso
fisioterápico  e
treinamentos
específicos.  Peso:
5kg.  Marcas  de
referência:  Penalty,
Magussy,  Petrorian,
Adidas ou similar

SportHaus 5Kg UN 3 R$ 67,00
R$

201,00

111

Mesa  de  Tênis  de
Mesa,  oficial,  em
conformidade com as
normas  da
Confederação
Brasileira  de  Tênis
de  Mesa  (CBTM),
aprovada  pela  ITTF.
Confecção:  Tampo
em  MDF  de  25mm;
acabamento  em
primer  azul  com
secagem UV e linhas
demarcatórias

Klopf Tênis de Mesa UN 8
R$

1.568,22
R$

12.545,76
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brancas;  bordas
laterais  em  MDF;
toda  estrutura  de
suporte  e
sustentação da mesa
em  tubo  de  aço
quadrado/retangular.
Pés em tubo de aço
quadrado/retangular
(pintado  em  preto)
dobráveis  e  com
rodízios  nos  pés
centrais;  permite  o
uso como ‘‘Paredão’’
para  treino  solitário.
Medidas da Mesa: C
x L x A – (274 x 152
x  76)  cm.  Peso:
(MDF,  25mm,
aproximadamente
126kg).  Medidas
oficiais  e  materiais
que  atendam  os
padrões  da  ITTF
(International  Table
Tennis  Federation)
ITENS  INCLUSOS:
02  Raquetes
profissional;  01
Rede;  02  Suporte
para  rede;  03
Bolinhas.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 86.615,66

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 O órgão gerenciador será o Campus Santa Rosa do Sul

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

Item nº 
3. Órgãos
Participantes

(Campi do IFC)
Unidade Quantidade

6

Araquari

UN.

42
Camboriú 6
Luzerna 1

Rio do Sul 3
Santa Rosa do Sul 1
São Francisco do

Sul
3
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10
Camboriú

UN.
12

Rio do Sul 2
Santa Rosa do Sul 4

11
Santa Rosa do Sul

UN.
1

São Bento do Sul 1

17

Abelardo Luz

UN.

10
Araquari 20

Concórdia 80
Fraiburgo 40
Ibirama 50

Rio do Sul 12
Santa Rosa do Sul 20
São Bento do Sul 10

Videira 50

20

Brusque

UN.

5
Camboriú 5
Concórdia 5

Ibirama 15
Rio do Sul 5

Santa Rosa do Sul 4
São Bento do Sul 6

Videira 20

21

Araquari

UN.

2
Camboriú 2
Concórdia 1

Ibirama 2
Rio do Sul 1

Santa Rosa do Sul 1
São Bento do Sul 2

Videira 2

24
Rio do Sul

UN.
1

Santa Rosa do Sul 1

28
Rio do Sul

UN.
1

Santa Rosa do Sul 1

30

Araquari

UN.

1
Concórdia´ 10

Luzerna 1
Santa Rosa do Sul 1

Videira 5

31
Araquari

UN.
1

Concórdia 10
Santa Rosa do Sul 1

32
Concórdia

UN.
1

São Bento do Sul 4
33 Concórdia UN. 1

34
Santa Rosa do Sul

UN.
1

São Bento do Sul 4
35 Santa Rosa do Sul UN. 1
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37
Abelardo Luz

UN.
1

Rio do Sul 2
Santa Rosa do Sul 2

50

Abelardo Luz

UN.

1
Araquari 1
Ibirama 4

Rio do Sul 5
Santa Rosa do Sul 4
São Bento do Sul 6

Videira 5

51
Abelardo Luz

UN.
1

Brusque 1
Santa Rosa do Sul 2

52

Araquari

UN.

2
Camboriú 2
Luzerna 4

São Bento do Sul 2

55

Araquari

UN.

4
Rio do Sul 15

Santa Rosa do Sul 1
Videira 3

56
Santa Rosa do Sul

UN.
1

São Bento do Sul 4
57 Santa Rosa do Sul UN. 1

58

Araquari

CX.

1
Blumenau 10
Concórdia´ 3

Rio do Sul 5
Santa Rosa do Sul 1
São Bento do Sul 4
São Francisco do

Sul
1

60

Abelardo Luz

UN.

4
Araquari 10

Concórdia 8
Fraiburgo 20
Rio do Sul 11

Santa Rosa do Sul 6
São Bento do Sul 6

66
Rio do Sul

UN.
1

São Francisco do
Sul

4

69
Concórdia

UN.
7

Santa Rosa do Sul 1
72 Abelardo Luz UN. 1

Blumenau 1
Brusque 1

Santa Rosa do Sul 1
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São Bento do Sul 1
73 Santa Rosa do Sul UN. 1

76
Abelardo Luz

UN.
5

Rio do Sul 20
Santa Rosa do Sul 11

79 São Bento do Sul UN. 3
80 São Bento do Sul UN. 4
81 São Bento do Sul UN. 4

82
Camboriú

UN.
1

São Bento do Sul 5

86
Camboriú

UN.
2

Videira 4

88

Brusque

UN.

1
Santa Rosa do Sul 3
São Bento do Sul 1

Videira 2
97 Santa Rosa do Sul UN. 1
99 Santa Rosa do Sul UN. 10

100
Camboriú

UN.
2

Rio do Sul 2
São Bento do Sul 6

101

Camboriú

UN.

2
Santa Rosa do Sul 10
São Bento do Sul 20

Videira 30

102

Camboriú

UN.

10
Ibirama 30

Santa Rosa do Sul 10
Videira 15

105

Araquari

UN.

3
Camboriú 2
Rio do Sul 1

Santa Rosa do Sul 1
Videira 1

106
Camboriú

UN.
2

Videira 1

111

Abelardo Luz

UN.

1
Araquari 1
Luzerna 1

Rio do Sul 2
São Bento do Sul 2
São Francisco do

Sul
1

4 DA ADESÃO A 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,
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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.

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.
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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.

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

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;
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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. 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 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).

7.2.1 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.

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, de 2013.
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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 (se houver). 

Santa Rosa do Sul/SC, 05 de outubro de 2020

________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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