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ATA DE REêISTRO DE PRECOSpREFETTURA MUNrcrpAr- oe sÃo ÊE[úte MrNAS
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1. DO OBJETO

soc

2 Dos pREÇos, ESpEctFlcaçôes E euANTtrATtvos
2'1' o preço registrado, as especificaç0", oo objeto, a quantidade, fornecedor e as demaiscondições ofertadas na(s) proposta(s) são 

", 
qr" seguem:

iaj:Comercial Sul Cultural de Livros Ltda
36.370.575/0001-43

reço
ontato

: Rua Suíço
(28) 3558 147

Gaspar,

comercialsulcu Itu ral@hotmail.com
de Bastos Val n

1 - (28)
, no 15, João Carleto.
sse25 díio

Jeronimo Monteiro/Esr

§0 .R$ 68,00

{

v

5 . R$ 96,00 Y

Item
UNID Valor

unitario Valor Total

33 EVA,BLoco L, rco PE48 ÇAS,
EMEMBALAG PLASTI CA UNID R$ 24,00

153
CONT.ENDO

GOJO NUM EROS-CO JN U
FCON loECC EMNADO EItVAD RA

MAC lÇA, UN ME SRA DE
A0 M DE9, DIN o

APROX IMADAME I 6x'NTE 2x ECM
45 PINos. ACOND tcto DONA EM

IXACA .DE
RA

185
STRANDO

AMAP DO 00}1, talargu
00 m caracterí stica aS is:diciona com

moldu MO
CALIDADLOHIDR OGRAFIA

UNID

R$ 3.400,00

R$ 180,00

Rua Frei rnocêncio, 236 - cehtro - Ter.: (33) 32469066 - CEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.121t0001_71

,ATA 
DE REGISTRO O.ç PNEÇOS

. N.o 25t2021

O MunicÍpio de São Felix de Minas, sediado na Rua Frei lngcêhcio, no 236,, centro, São Felix deMinas/MG' inscrito no cNPJ: 01.613.1211000117^1,1_e9te ãto rãpi.runtado peto prefeito sr. Marcos' Alexandre Gonçalves sordine, cPÊ n9-tts.oor.szo-óa, àr;iànte e dômicitiaoo náite rnunicípio,considerando o iLllgamento da iicitação na modalidad" ou pi"gáãlÀa torma eletrônica, para REGtsrRoDE PREÇos n" ogl2o21, ptoc"sro aoministratrvo àã riãiúiãá"n.o 1ot2o2i, RES9LVE registrar ospreÇos da empresa indibada q quàiiiitããá'nesta ATA, de ,.oiJo com a,ciassificação por era atcançadae na quantidade cotada, atendendo as condiçÕes pr"ri.tãr nã ããiiàr, su;eitando-se as partes às normasconstantes na Lei np 8'666, de 21 de junho de-rsãi9i,làr'á*iâç0.r, no Decreto n.o 7.892, <ie 23 de' janeiro de 2013, e em conformiOaoe com ãs oisposiçá;. *ôil

1 1 A presente Ata te1 nor go;eto o registro de preços para eveátuar aquisição demateriais escorares, pedagógicos ã de expedieáte visando a manutenção dasatividaáes da rede munici[aioe 
"n.úãã 

iu9,À1r1u'. ,iff.ü;i, conforme condiçÕes,quantidades e.exigências'estaUetediããs neste Editai e seus anexos
'1 2 

' especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do Termo de Referência, anexo I do edital d)e pregãon' 0912021, que e parte integrante destà Ata, assim como a proposta vencedora,independentemente de transcrição.

Quat

20 R$ 480,00

1 m,
1
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PRINCIPAIS RODOVIAS E
FERROVIAS, LIMITES
INTERNACIONAIS E ESTADUAIS,
AEROPORTOS E OUTRAS
INFO.RMAÇÓES.

186
MAPA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, MEDINDO gOCM X 1,20 CM
TELADO E PLASTIFICADO.

UNID 5 R$ 36,00 R$ 180,00

269
QUEBRA CABEÇA FRUTAS E
LEGUMÉS - BASE MDF - 55 PÇ - PVC
ENC.

UNID 30 R$ 17,00 R$ 510,00

270
QUEBRA CABEçA CASAL
CACHORROS. BASE MDF - 1O PC -1

pvó euc. I - UNID 30 R$ 17,00 R$ 510,00

271
QUEBRA CABEÇA CASAL
ELEFANTES - BASE MDF - 4 PÇ -
PVC ENC

UNID 30 R$ í7,00

272
QUEBRA CABEÇA CASAL GATOS -

BASE MDF - 6 PÇ - PVC ENC.
U.NID 30 R$ 17,00 R$ 510,00

285
TAPETE BTCHINHOS COM, BORDA .
EVA - 38 PÇ - EMB. C/ ZíPER

UNID 12 RS 89,00 R$ 1.068,00

TOTAL R$ 7.348,00

3. DA ADEsÃo A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
..

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizadà por qualquer órgão ou

entidade da administração pública que nâo 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.

3.1 .1 . A manifestâção do orgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões

feitas por orgãos ou entidades, fica condicionada à'realizáção de estudo, pelos orgãos e

pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demoástre o ganho de

eficiência, a viabilidade e a'economicidade para a administrâção pública municipal da

utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Senhor Prefeito

.3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçoes

nela estabelecidas, optar pela aceitação.ou não do fornecimento, desde que este fornecimento

não prejudique as obrigaçÕes anteriormente assumidas com o órgão gerenciadór e orgãos

participantes

3.3. As aquisiçóes ou contratações adicionais a que se refere estê item náo poderão exceder, por

órgão ou entidade, a, cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
' convocatorio e registrados na ata de registro de preços parA o órgáo gerenciador e Órgão

participante.

3.4. As adesóes à ata de registro de preços sáo limitadas, na totatidade, ao dobro do quantitativo

de cada iteú registrado na ata de registro de preço§ para o Órgão gerenciador e Órgão

. participante, independente do número de órgãos náo participântes que eventualmente

aderirem.

2

,iÍ--r;- . i 'a íÍiili_-"-'tu itr+.M

R$ 510,00

)

Rua Frei tnocêncio, 236 - centro - Tê1.: (33) 32469066 - CEP: 35 275-000 - CNPJ: 01.6'13.12110001-7'1
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5. nevtsÃo E cANCELAIUENTo

5.1. l\ Administração realizará pesquisa de rnercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a tim Oe verificar a vantajosidaOu io. pr"çáS ,"gi.trados

5,2. 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 regisirado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) for"necccjor(es).

" 5 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.

' 5.4. O fornecedor que nâo aceitar reduzrr seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromissoãssumido, sem aplicaçâo tje penalidade.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços ràgistrados e o fornecedor
não puder cumprir o corflpromisso, o órgão gerenciador poOera:'

5.5.1. liberar o fornecedor do compromrsso assumido, caso a comunicação ocerra
antes do'pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidadedosmotivoSecomprovantesapresentacjos;e

552 convocar os «jemais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

I

3.4.1.Tratando-se de item exclusivopara microempresas e emrpresas de peq
cooperativas enquadradas ne artigo 34 da l-ei n' '1 1.488, de 2007, o orgão gere
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida' pelo aderente,
somado aos valores das contratações ja previstas para o orgão gerenciador e
participantes ou já destinadas à aderentes anieriores, não ultrapasse o limite de R$

. 80.000,00 (oiienta mit reais) (Acórdão TCU no 2gS7t2Tji - pl

3.5. Ao orgão não participante que aderir à atã competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigaçoes contratualmente assumidas e a aplicaçào,
observada á arnpla defesa e o contraditorio de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, ern relação as suas próprias contrataçÕes,
informandoasocorrênciasaoorgãogerenciador.

3.6. Apóô a autorização do órgão gerepciador, o o;gão náo participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.

3.6.1.Caberá ao orgão gerenciadorautorizar, excepcionale justificadamente, a prorrogação do
prazo para efetivação da contratação, respeitaCo o prazo de vigência da ata, desde que'solicitada 

pelo orgão nâo participante.

4. VALíDÂDE DA ATA

' 4.1.. A validade da At'a de,Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) diã
lstOstz}Zl, não podendo ser prorrogada.

Rua Frei lnocêncro, 236 - centro -Tel.: (33) 32469066 - cEp. 35 i]75-ooo - cNpJ: 01.613.12110001-71
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6. DAS PENALIDADES

6.1. O ddscumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

6.1.1.As sançÕes do itrem acima tambem se aplicarn aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso
assumido injustificadamente, nos termos.do art. 49, §ío do Decreto no 10.0241ig..

6.2. E da competência do orgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5o, inciso X, do Decreto no
7.89212013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contrataçÕes dos
órgãos participantes, c?so no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 60, Parágrafo único, do pecreto no 7.89212013). : ,

6.3. O orgâo participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto oo 7.89212013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancetameíto do registro do fornecedor.

7. CONDrçÔES GERATS

7.1 As condiçoes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornece<jor registrado, penalidades e demais
eondiçÔes do ajuste, encontram-se definidos no Termo.cie Refer:ência, ANEXO AO EDITAL.

, 7.2. É vedado efetuar acrésiimos nos quantitativos lixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1" dqart. 65 cja Lei no18.666/g3, nos termos do art. 12, s1"
do Decreto no 7892t13.

I
Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121t0001-71
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5 6' Não havqndo êxito nas negociações, o órgão gerenciadordeverá procederà revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabÍveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando :

5.7.1. descumprir as condiçÕes da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
gstabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduziro seu preço registrado, na lripótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou '

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrgtivo, alcançando o órgáo gereÁciador e órgão(s) participante(s).

5'8. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos itens 6.7.1,6.7.2e 6.2.4 será
formalizado por despacho do orgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso Íortuito ou força maior, que prôlrOique o cumprimento da ata, devidamente
com provados e justificados:

5.9.1: por razáo de interesse público; ou l

5.9.2. a pedido do fornecedor.

4

,. (I
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A ata de realização da sessáo pública do pregão, contendo a relação dos que
acéitareú cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante veniedor do certame
compÕe anexo a esta Ata.de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4o do Decreto n.7.892
de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que,
depois de lida e qchada em ordem, vai assinada pelas partes.

São Felix de'M M 25 de rnaio de2021.

MARCOS VES SORDINE
ldo

n
DE

Representante lega
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. Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 3246906ô - cEp: 35.27q-ooo - cNpJ: 01.613.121IOOO1-71.





COMERCIAL SUL C ULTURAL DE LIVROS LTDARUA SUtÇo GASPAR No15 _ BA|R RO JOÃO CARLETO _ CEP: 29.S50-OO0 - JERONIMOTEL: (28) 3SSB 1471 _ (28) ee925 3173- E_MA| L: comercials

.NPJ: 36 370.575/0001-43 - ,NSC. ESTADUAL:.081.485-85-9 - rNsc. MUNTCT'AL
I

PROGURAGÃo

,ar

?rt
o

oUToRGANTE: A empresa comercial sul c-ultural de Livros Ltda - ME, estaberecida à Rua suÍço Gasparno15 - Bairro João carteto - óÉE'ã.úd-00 - J;.;iÃo'ú-o,iürro / ES, inscrita no cNpJ/MF sob o no36'370'575t0001-43' lnscriçáo estaouar nã-o-gr aesjs-ô el";;leà" Municipar no 0000030369, representada
X3|l,it:3r?,E§:"j[HÊillgr;,;:Jrl?;acv oe Bastos ü,rú.l; portador oo oocumánto de rdentidade no

3§JE§:3r";" &rt'r[ãi?:;,Aurelio 
Ribeiro dos santos, portador da carteira de rdentidade no. 818.468-

PoDERES: RePresentá-la111!1a9s orsâos da administração direta ou indireta, promovendo a participaçãoemlicitaçÔes como pregÕes presencials, pregôes eletrônicós, carta convrte, tomada de preços, concorrênciapublrca nas esferas federai, estaduai e muniápat e, ü;tr;"itãriã nr"ior"rda Repúbrica Federativa do Brasir,podendo substabelecer 
.em processos ticitaiório., órrti.ãi ü;;' atos inerentà, 

-à- 
.rt", como negociarcondiçÔes' cotar preços i'p'ó'ái oã"urãnà. 

" 
propostas de outros participantes, requerer o registro em atadas observaçôes que enten'dei,ur"ránià., iàimuÉ, rànãàs-*rüi.:;rrifestar intenção de interpor ou desistirde recursos' assinar 

"t-lo"-g:*;;;;Ad;, rubricarpájinãi ou bioposta.s e_documentos, assinar propostascomerciais e dectaraçôes, contratos, concoroar,-aúc"idri .ilü"igi;, desistir, rirr"i àãÀpiomissos, requerer,prestar dectarações, 
"r:g",f 

e. assinai o quã convier, soricitai inroii,-rçãã. ;;'à;"ffi'r"do"ü"r"r, praticar todosos atos necessários 
" iTl':'1"-: "o 

ii"i ü;uito e canal oeüràãriiã_d" presente cumprimÉnto da autorizacâocom a validade desse documento ." 
"rpir"náo 

em dezembro de 2023. ,. l,

L eq:i,
ERCIAL CULTURAL DE LIVROS LTDA MECNPJ:36.3 70.575/000143

JOVACY DE BASTOS VALBON\- soclo GERENTE

Atenciosamente,

Jerônimo Monteiro/ES, 01 de maio de2021

CARTÓRIo DE JERÔNIiio MOt{ÍEtRo - Reglstro
$tuno Etüê@rt lgttt rcouí -

455ffi0

do rutlnticrndo-a noo tornoc do

I Em dr verdrdc. Vitórir-ES,
1 0:1

Julir
153387,

Ferrcirr
í 0.0081 3. R$ 3,1 0

I Clvil e Tahellonato
c,(a6c[iio tc Notu
E{rn:

de
BASTOS VALBON, Em Testêmunho da verdade. Jerônimo

0,90 Totel: R0 4,12

{*m*r":ff8:flm,T -*'''*i'*

tl 0 tas

"../*1
,aa,lô'l
rt'l
ú"!r*
ilil

1.6 22

AuAnísio Fernandes coelho,1850, Ed. Mud Stíeet, Loia ro,

Jardim Penhô,Vitória/Es I CEP:29.060'670 I CPF:766 6ra.492r5

Tel.: (27) 99791-3s57 | ê mâil: (goiabeiÍas@gmail.com

Íabêllonato dê Notas do Dlsffto d€ GoiabelÍa§ - vitória/Es

Marla Dayane Silvâ Camilo - Tabeliã

Totrl: Rt 4, Í 2 Conrulc rutrnticid.d. cm urulv.tjcc

yrróRm.es

7o

õ\_

9ôBT IDENT. N" 468.396 SSP/ES
CPF/MF N. 577.177.537 _ 1 5

Emolumêntos:

cópir ó
Art.7o-V
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