
 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 01/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá - SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato              
representado(a) pelo(a) Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas,         
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para             
REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e             
qualificada 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: C A DE O NEVES 

2.2. CNPJ: 13.388.555/0001-02 

2.3. Endereço: Rua José Cesarini, 104 - Vila Curuça, São Paulo-SP, CEP 08030-740 

2.4. Telefone: (11) 2545-6077 / 99820-3361 

2.5. E-mail: caoneprint@hotmail.com 

 



3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as            
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

01 

Adesivo colorido para envelopamento de veículo,     
usado nas laterais dos veículos. Impressão em alta       
resolução. Tamanho conforme a arte e o veículo a        
ser envelopado em metro quadrado. 

m² 190 24,98 4.746,20

02 

Banner em lona brilhante, com fundo branco,      
verde, azul ou vermelha, impressão digital de      
imagens e texto do evento, tamanho 1,50 m x 1,00         
m, com suporte e cordão de náilon nas       
extremidades para fixação. Layout fornecido pelo     
contratante. 

Und 130 29,00 3.770,00

04 

Banner em tecido pet, fundo branco com      
impressão em 4 cores, com ilhoses nas laterais e        
parte superior, tamanho 80 cm x 120 cm. Modelo        
fornecido pelo órgão. 

Und 105 24,99 2.623,95

05 

Banner em tecido pet, fundo branco com texto e        
imagens, impressão em 4 cores, com suporte nas       
extremidades para fixação, tamanho 0,90 m x 1,50       
m. Modelo fornecido pelo órgão 

Und 115 39,99 4.598,85

07 

Banner, tamanho 180 cm x 80 cm, em lona de         
polietileno tramada de alta resistência, impressão     
4/0 cores com tinta a base de solvente, resolução        
de saída 300 x 300 dpi, acabamento reforçado nos        
4 bordos com ilhós dispostos uniformemente, com      
fotolito incluso e prova de prelo. Arte fornecida       
pelo contratante. 

Und 115 49,00 5.635,00

19 

Faixa em lona vinílica impresso digitalmente com      
impressão fotográfica em policromia, acabamento    
com bastão de madeira, ponteiras de borracha:      
medida: 3,00 m x 0,70 m, com logomarca do        
evento e logomarca da organização militar,     
quantidade média de 30 palavras, fotolito e arte       
incluso. Modelo fornecido pelo contratante. 

Und 95 51,99 4.939,05

20 

Faixa em lona vinílica impresso digitalmente com      
impressão fotográfica em policromia, acabamento    
com bastão de madeira, ponteiras de borracha:      
medida: 4,50 m x 0,90 m. Com logomarca do        
evento e logomarca do órgão, quantidade média de       
40 palavras, fotolito e arte incluso. Impressão e       
envio, sem instalação. 

Und 85 99,99 8.499,15

21 

Faixa em tecido pet, fundo branco com texto e        
imagens, impressão em 4 cores, com suporte nas       
extremidades para fixação, tamanho 3,0 m x      
0,50m. 

Und 65 36,99 2.404,35

22 

Faixa em tecido pet, fundo branco com texto e        
imagens, impressão em 4 cores, com suporte nas       
extremidades para fixação, tamanho 3,0 m x 0,60       
m. 

Und 75 44,99 3.374,25



 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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           
antagem 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. 

5.3 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 

5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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               

23 
Faixa em tecido pet, fundo branco com texto e        
imagens, impressão em 4 cores, com suporte nas       
extremidades para fixação, tamanho 5 m x 1 m. 

Und 65 124,99 8.124,35

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 48.715,15



e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que           
eventualmente aderirem. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1. 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. 

7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 



7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  

8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 



8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 



 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 02/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá - SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato              
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA 

2.2. CNPJ: 01.088.055/0001-68 

2.3. Endereço: Rua 26 de Agosto, 216 - Centro, CEP 79002-081, Campo           
Grande–MS 

2.4. Telefone: (67) 3253-0701 

2.5. E-mail: sobralcompras@hotmail.com 



 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as            
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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           
antagem 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. 

5.3 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             

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

09 

Placa em aço inox de 3 mm de espessura, medindo         
40 cm x 30 cm, com símbolo da organização        
militar ou dos participantes, em baixo relevo e       
gravação de conteúdo variável até 150 caracteres      
em alto relevo na cor preta. A superfície da placa         
deve receber tratamento adequado anti corrosão 

m² 132 489,00 64.548,00

85 
Carimbo, tipo simples, com base em madeira,      
medindo acima de 20 cm2. Impressão a ser       
definida pelo órgão solicitante. 

Und 50 12,00 600,00

86 
Carimbo, tipo simples, com base em madeira,      
medindo até 10 cm2. Impressão a ser definida pelo        
órgão solicitante. 

Und 50 9,00 450,00

87 
Carimbo, tipo simples, com base em madeira,      
medindo de 10 cm2 a 20 cm2. Impressão a ser         
definida pelo órgão solicitante. 

Und 50 14,00 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 66.298,00



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 

5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  



7.1. 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. 

7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 



7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  

8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

 



 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 



 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 03/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: GL EDITORA GRÁFICA LTDA EPP 

2.2. CNPJ: 04.137.442/0001-35 

2.3. Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 306 E - CENTRO, CHAPECÓ–SC 

2.4. Telefone: (49) 3025-9400 

2.5. E-mail: vendas5@graficaexpresso.com.br 

 



3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as            
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

03 

Banner em lona, com impressão digital colorida,      
tamanho 3,00 x 0,70 m, e suporte nas       
extremidades para fixação. Arte fornecido pelo     
contratante. 

Und 123 33,00 4.059,00

06 

Banner, impresso com logotipo do evento e      
logomarca dos patrocinadores, brilho na scitex     
com acabamento de ilhós nas laterais medindo      
0,90 x 1,20 m. Modelo fornecido pelo contratante. 

Und 105 25,00 2.625,00

38 

Cartaz em papel couchê liso, gramatura 170,      
tamanho 600 x 400 mm, em policromia, criação de        
logomarca e layout, a ser aprovado com      
antecedência de 45 dias à data de entrega e        
confecção de um exemplar (modelo) entregue com      
30 dias de antecedência a data de entrega. 

Und 650 1,55 1.007,50

39 

Cartão de visita personalizado, formato 90 x 50       
mm, 4x4 cores (frente e verso) em papel couche        
fosco 300g laminado fosco com verniz uv local.       
Conforme arte atualizada na época da solicitação. 
Lote de 100 (cem) unidades 

Und 700 25,00 17.500,00

42 
Certificado, medindo 21x30 cm, 4x4 cores, tinta      
escala, papel couchê liso 170g, acabamento em      
duas dobras, fotolito por conta da contratada. 

Und 1300 0,60 780,00

43 

Convite de formatura de organização militar, com      
capa de impressão em offset 4x0 cores, tamanho       
aberto, 47x18, papel cartão couché 250g,     
acabamento com dobra e faca de corte especial,       
miolo com 20 páginas, impressão 4x4 cores,      
tamanho fechado 18,5x18 cm, papel couché brilho 
170. Acabamento: corte especial, dobra e grampos,      
fotolito e faca de corte. Modelo fornecido pelo       
órgão. 

Und 3550 2,50 8.875,00

45 

Convite para atividades da om. Tamanho 21,0 x       
29,7 cm, papel couché brilho 180g impressão 4/4       
cores frente e verso, corte simples, 2 dobras, com 
fotolito incluso e prova de prelo. Com brasão da        
organização militar do lado direito e do comando       
militar de área do lado esquerdo, nas extremidades 
superiores um de cada lado e o nome por extenso         
da organização militar no centro superior. Com      
envelope 16x11cm, impresso com o endereço do      
órgão no verso e parte frontal brasão do órgão e do          
comando militar de área, nas extremidades     
superiores um de cada lado e o nome por extenso         
da organização militar no centro superior. Arte      
fornecida pelo contratante. 

Und 4350 1,18 5.133,00

48 Folders para divulgação de eventos da contratante,      
medindo 21x30 cm (formato aberto) e 10x12 cm       Und 4001 0,24 960,24



 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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           
antagem 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. 

5.3 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              

(formato fechado), 4x4 cores, tinta escala, papel      
couchê liso 90g, acabamento em duas dobras,      
fotolito por conta da contratada. 

50 

Cartão de felicitações e homenagens, cartão em off       
set, branca, com relevo seco e colorido, couché       
180 gr, tamanho 15,5 x11 cm. Brasão da       
organização militar (om) na parte esquerda     
superior, e nome por extenso da om. Modelo       
fornecido pela om. 

Und 4200 0,66 2.772,00

59 

Confecção de revista do órgão com duas orelhas:       
capa 59 x 30 cm, 4x0 cores, escala em cartão         
triplex ld 250g. Ctp/prova. Miolo 80 páginas, 30 x        
21 cm, 4 cores, escala de couché liso ld 150 g.          
Ctp/ prova. Corte / vinco (capa), dobra (miolo),       
costurado (miolo), cola hot melt (capa), verniz uv       
total = 1 lado (capa). Incluído edição e       
diagramação. Modelo fornecido pelo órgão. 

Und 550 20,00 11.00,00

61 

Pedestal banner, material estrutura alumínio,    
acabamento superficial pintura eletrostática em    
epóxi preto, altura máxima 2 m, características      
adicionais base articulada, regulagem altura, 1     
estágio, cor preta 

Und 10 84,00 840,00

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 55.551,74



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 

5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  



7.1. 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. 

7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 



7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  

8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

 



 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 



 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 04/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: ARTCARD LTDA – EPP 

2.2. CNPJ: 05.449.347/0001-30 

2.3. Endereço: Rua Benedito Novo, 1040, Sala 01 - Fundos, Blumenau–SC 

2.4. Telefone: (47) 3321-2819 

2.5. E-mail: comercial@artcard.ind.br 

 



3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as            
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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           
antagem 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. 

5.3 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 

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

88 

Distintivo de bolso, uso pessoal: distintivo com      
símbolo do órgão em metal fundido, com pintura       
em cores conforme layout, com resina colorida,      
aplicação superficial de resina transparente, dois     
pinos para fixação no porta distintivo, fecho tipo       
borboleta, em conformidade com o Regulamento     
de Uniformes do Exército, com porta distintivo em       
couro com rasgo costurado para fixa em botão. 

Und 100 9,99 999,00

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 999,00



5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  

7.1. 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. 



7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  



8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 



 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 

Malcon
Carimbo



 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 05/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI 

2.2. CNPJ: 05.953.553/0001-82 

2.3. Endereço: Rua Roberto Clark, 49 - Jd. Morumbi - Birigui/SP 

2.4. Telefone: (18) 3642-9001/(18) 99642-3888 

2.5. E-mail: licitacao@printexpress.art.br 

 





3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as            
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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           
antagem 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. 

5.3 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 

5.4 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             

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

58 

Confecção de revista da om, capa: 28,42cm, 4x4        
cores, tinta escala em couché liso, 170g, miolo: 68         
páginas, 21x28cm, 4x4 cores, tinta escala, em       
couché liso 90g, fotolito, dobra manual, alceado,       
com grampo, com editoração e diagramação de 64        
páginas, com escaneamento de fotos e tratamento       
de imagem. Modelo fornecido pelo órgão. 

Und 1750 12,53 21.927,50

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 21.927,50





fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão          
gerenciador e órgãos participantes. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1. 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. 

7.2. 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). 





7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  





8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 





 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 06/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: EPS LOGISTICA LTDA 

2.2. CNPJ: 10.484.402/0001-62 

2.3. Endereço: Av. XV de Novembro, 186 - Centro - Charqueadas/RS, CEP           
96745-000 

2.4. Telefone: (51) 99707-4947 / (51) 3658-5065 

2.5. E-mail: eduardosilva07@yahoo.com.br 





 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as            
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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           

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

82 

Bordado em camisa camuflada, cor, fonte e       
tamanho padrão exército brasileiro, posto ou      
graduação e o nome do militar, sem limite de         
caracter. 

Und 5500 3,50 19.250,50

83 

Sutache bordado para gandola camuflada, cor,      
fonte e tamanho padrão Exército Brasileiro,      
nome do militar ou sigla da om, sem limite de          
caractere, sutache com dimensão 150mm x      
25mm, dimensão da letra (espessura 2mm,      
espaçamento 3mm e altura 12mm). 

Und 2200 3,99 8.778,00

84 

Sutache bordado para gandola camuflada, Cor,      
Fonte e Tamanho padrão Exercito Brasileiro,      
Tipagem sanguínea, sutache com dimensão     
40mm comprimento x 25mm largura, dimensões      
da letra: espessura 2mm, espaçamento 3mm e       
altura 12mm, centralizado). Letras e sinais      
devem ser bordados na cor preta, fonte tipo        
ARIAL. 

Und 600 2,94 1.764,00

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 29.792,00





antagem 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. 

5.3 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 

5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 





6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1. 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. 

7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 





7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  

8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 





Aprovo: 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 





 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 07/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E       
ETIQUETAS F & F - CNPJ: 11.114.463/0001-09 

2.2. Endereço: Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 03 Chácara 29 Lote 18 –            
Taguatinga – Brasília/DF CEP: 72.005-632 

2.3. Telefone: (61) 3397-1069 

2.4. E-mail: grafica@fefgrafica.com.br 





 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as            
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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           

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

40 

Cartaz, medindo 30 cm x 42 cm, 4x0 cores, tinta escala           
em couchê liso 115g, com fotolito a ser aprovado com          
antecedência de 45 dias da data de entrega e confecção          
de um exemplar (modelo) a ser entregue 30 dias antes          
da data de entrega do lote completo. 

Und 180 2,00 360,00

44 

Convite em papel couché liso 230g, tamanho 15 cm x          
10 cm, com brasão da organização militar do lado         
direito e do comando militar de área do lado esquerdo,          
nas extremidades superiores, um de cada lado e o nome          
por extenso da organização militar no centro superior.        
Com envelope 16 cm x 11 cm, impresso com o          
endereço do órgão no verso e parte frontal brasão do          
órgão e do comando militar de área, nas extremidades         
superiores, um de cada lado e o nome por extenso da           
organização militar no centro superior. 

Und 4350 2,00 8.700,00

61 
Livro informativo antiaéreo, formato fechado     
160x230;capa couche fosco 250 grs, 4x4 cores; miolo        
papel offset 75 grs, 1x1 cor,80 páginas 

Und 70 19,80 1.386,00

62 
Livro informativo antiaéreo, formato fechado     
160x230;capa couche fosco 250 grs, 4x4 cores; miolo        
papel offset 75 grs, 1x1 cor,100  páginas 

Und 70 19,80 1.386,00

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 11.832,00





antagem 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. 

5.3 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 

5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 





6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1. 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. 

7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 





7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  

8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 





Aprovo: 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 





 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 08/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI - CNPJ: 16.640.717/0001-38 

2.2. Endereço: CND 04 lote 09 loja 03 - Subsolo, Taguatinga Norte - Brasília/DF -              
CEP 72120-045 

2.3. Telefone: (61) 3354-1673 

2.4. E-mail: dcolaretiquetas@gmail.com 

 





3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as            
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

12 

Placa metálica em aço inox escovado, medindo 55 cm         
x 40 cm, com parafusos e buchas apropriados para         
fixação. Texto e layout a serem definidos pelo        
contratante e símbolos nas cores originais, em baixo        
relevo. A superfície da placa deve receber tratamento        
adequado anti corrosão 

Und 102 415,65 42.396,30

41 
Cartaz, medindo 40 x 60 cm, em papel couché brilho          
90g, corte simples, com fotolito e prova de prelo         
incluso, impressão 4/0 cores. Arte fornecida pelo       
contratante. 

Und 180 2,43 437,40

46 

Filipeta, medindo 10,0 cm x 20,0 cm, papel couché         
brilho 90g, impressão 4/4 cores, corte simples, com        
fotolito incluso e prova de prelo. Arte fornecida pelo         
contratante. 

Und 501 0,58 290,58

51 
Cartaz, confeccionado em papel couché matte 120       
gramas, 4/0 cores, no formato 320 mm x 460 mm.          
Conforme arte a ser disponibilizada pela contratante. 

Und 101 3,89 392,89

70 
Impressão de fotografia em alta qualidade, tamanho 18        
x 13, papel glossy brilhante, fotografia fornecida pelo        
contratante. 

Und 760 1,78 1.352,80

71 
Impressão de fotografia em alta qualidade, tamanho 18        
x 13, papel matte fosco, fotografia fornecida pelo        
contratante. 

Und 560 2,49 996,80

72 
Impressão de fotografia em alta qualidade, tamanho 21        
x 15, papel glossy brilhante, fotografia fornecida pelo        
contratante. 

Und 760 2,49 1.892,40

73 
Impressão de fotografia em alta qualidade, tamanho 21        
x 15, papel matte fosco, fotografia fornecida pelo        
contratante. 

Und 1560 4,48 3.884,40

75 
Impressão de fotografia em alta qualidade, tamanho 25        
x 20, papel matte fosco, fotografia fornecida pelo        
contratante. 

Und 560 4,99 2.508,80

76 
Impressão de fotografia em alta qualidade, tamanho 38        
x 25 papel glossy brilhante, fotografia fornecida pelo        
contratante. 

Und 760 4,99 3.792,40

77 
Impressão de fotografia em alta qualidade, tamanho 38        
x 25, papel matte fosco, fotografia fornecida pelo        
contratante. 

Und 560 4,99 2.794,40

78 
Impressão de fotografia em alta qualidade, tamanho 45        
x 30, papel glossy brilhante, fotografia fornecida pelo        
contratante. 

Und 760 14,98 11.384,80

79 
Impressão de fotografia em alta qualidade, tamanho 45        
x 30, papel matte fosco, fotografia fornecida pelo        
contratante. 

Und 560 14,98 8.388,80

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 80.512,77





4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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. 

5.3 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 

5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 





5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1. 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. 

7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 





7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  

8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 





 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 09/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA        
INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 19.943.167/0001-14 

2.2. Endereço: Rua José Ferreira de Souza, 66-Vila São Jorge – Guarulhos – SP –              
CEP: 07114-340 

2.3. Telefone: (11)4417-5110 / (11)98919-6815 

2.4. E-mail: kiver.licita@gmail.com 





 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as            
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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. 

5.3 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 

5.4 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             

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

54 

Papel fotográfico a4 108g matte paper. Características:       
papel fosco 108 g/m², super branco, secagem       
instantânea, resistente à água, resolução de até 5760        
dpi, tamanho: a4 - 21cm x 29,7 cm (similar a marca           
spiral) - pacote com 50 folhas 

Und 650 24,00 15.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 15.600,00





fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão          
gerenciador e órgãos participantes. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1. 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. 

7.2. 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). 





7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  





8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 





 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 10/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: GRAFICA IGUACU LTDA - CNPJ: 20.949.657/0001-07 

2.2. Endereço: Rua Caetés, 55 - Iguaçu, Ipatinga/MG - CEP 35162-038 

2.3. Telefone: (31) 3822-2483 / (31) 3822-3111 

2.4. E-mail: vendasgraficaiguacu@gmail.com 

 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 





3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as            
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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. 

5.3 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 

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

36 

Cartão de controle de corte de cabelo, confeccionado 
em cartolina, gramatura 180 g/m², cor branca, 

dimensão 130 mm x 100 mm, impressão frente e verso, 
padrão usado pelo exército brasileiro, consultar modelo 

na unidade gestora. 

Und 3150 0,12 378,00

37 

Cartão de dispensa, confeccionado em cartolina, 
gramatura 180 g/m², cor branca, dimensão 145 mm x 
100 mm, impressão frente e verso, padrão usado pelo 

exército brasileiro, consultar modelo na unidade 
gestora. 

Und 4150 0,12 498,00

55 
Kit de convite campolim (25 envelopes+25 convites). 
Tamanho: 207x140. Cor: linho branco 3220 (similar a 

marca romitec) pacote com 25 unidades 
Und 800 14,00 11.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 12.076,00





5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  

7.1. 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. 





7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  





8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 





 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 11/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ:        
27.232.288/0001-86 

2.2. Endereço: Av. Segismundo Pereira, 2133 - Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP          
38408-170 

2.3. Telefone: (34) 3224-0707 

2.4. E-mail: licitacao@rbdigital.com.br 





3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as            
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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. 

5.3 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             

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

11 
Placa em acrílico no formato 45 cm x 60 cm e 6 mm de              
espessura, impressão em policromia, com 4 furos,       
incluindo 4 parafusos prolongados para instalação.      
Modelo fornecido pelo contratante. 

Und 212 80,00 16.960,00

14 
Placas, em pvc (policloreto de vinil), 2 mm, impresso         
digitalmente direta, em até 4/0 cores, conforme arte        
atualizada na época da solicitação. 

Und 220 70,00 15.400,00

15 
Placas, em pvc (policloreto de vinil), 3 mm, impresso         
digitalmente direta, em até 4/0 cores, conforme arte        
atualizada na época da solicitação. 

Und 222 80,00 17.760,00

49 
Folders, tamanho 10 cm x 21 cm, papel couché fosco          
170 gr, com três dobras, 4x4 cores, com fotolito incluso          
e prova de prelo. 

Und 4001 0,38 1.520,38

52 Convite – papel couche fosco 300 grs impressão 4x4          
com cor verniz localizado formato 21x30 cm Und 3250 1,06 3.445,00

60 
Livro informativo antiaéreo, formato fechado     
160x230;capa couche fosco 250 grs, 4x4 cores; miolo        
papel offset 75 grs, 1x1 cor,60 páginas 

Und 70 20,00 1.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 56.485,38





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 

5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  





7.1. 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. 

7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 





7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  

8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 





 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 





 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 12/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ:         
28.683.271/0001-08 

2.2. Endereço: Rua Alcides Munhoz Neto 206 Guatupê, São José dos Pinhais-PR           
CEP 83060-020 

2.3. Telefone: 41 3556-5122 

2.4. E-mail: contato@chqueiroz.com.br 



3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as            
demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          
Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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. 

5.3 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            

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

10 

Placa em acrílico, medindo 30 cm x 10 cm e 5 mm de             
espessura, com faixas vermelha e azul na horizontal,        
impressão em policromia, símbolo do comando militar       
de área ao lado direito e da organização militar ao          
esquerdo nas cores originais, com 2 furos laterais para         
fixação, incluindo 2 parafusos, de acordo com modelo        
apresentado. Modelo fornecido pelo contratante. 

Und 172 26,30 4.523,60

25 

Placa em aço escovado de 0,5mm de espessura,        
medindo 10cm x 5cm, com símbolo da organização        
militar ou dos participantes, em baixo relevo e        
gravação de conteúdo variável até 150 caracteres em        
baixo relevo na cor preta. A superfície da placa deve          
receber tratamento anticorrosão. 

Und 165 29,90 4.933,50

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 9.457,10



estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,           
Desenvolvimento e Gestão 

5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1. 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. 



7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  



8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 



 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 13/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ:         
29.045.645/0001-22 

2.2. Endereço: Rua Rita Ribeiro Rodrigues, 177 - Eldorado, Contagem-MG, CEP          
32310-480 

2.3. Telefone: (31) 3395-5190 / (31) 97545-8090 

2.4. E-mail: contato@grupoclemal.com.br 





3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as            
demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          
Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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. 

5.3 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 

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

35 

Boné em tactel, 1ª linha, impressão do símbolo do         
órgão ou dos símbolos dos participantes, em 06 (seis)         
cores na parte da frente, juntamente com a inscrição da          
organização militar ou a inscrição dos participantes,       
ambos bordados, pala reta, lado direito com a bandeira         
do brasil, lado esquerdo com o distintivo do órgão ou o           
distintivo dos participantes, cor a ser definida,       
retaguarda abertura em semicírculo com regulagem,      
costuras com linha na cor a ser definida, tamanhos p,          
e/ou, m e/ou g. 

Und 1040 7,99 8.309,60

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 8.309,60





5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  

7.1. 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. 





7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  





8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 





 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 14/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMERCIO DE          
PRODUTOS DESC - CNPJ: 29.154.899/0001-89 

2.2. Endereço: Quadra 2 - Conjunto A - Lote ⅗ - Sala 111 - Parte A1,               
Sobradinho-DF, CEP 73015-120 

2.3. Telefone: (61) 3595-1594 / (61) 99675-3400 

2.4. E-mail: centroostesuprimentos@gmail.com 





3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as            
demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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. 

5.3 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 

5.4 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             

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

57 

Pasta para diploma, confeccionada em material rígido       
revestida em veludo interno e externo na cor preta, azul          
ou vermelha, aberta em três lados com fita central para          
fechamento em laço e símbolo do órgão em metal nas          
cores originais no canto inferior direito da capa, com         
medidas de 33 x 23 cm (fechada) e 33 x 46 cm (aberta). 

Und 1350 51,69 69.781,50

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 69.781,50





fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão          
gerenciador e órgãos participantes. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1. 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. 

7.2. 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). 





7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  





8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 





 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 

1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 

ANEXO II 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 15/2020 

 

 PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020  

PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18  

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS  
 

 

A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na 

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato 

representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o 

julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE 

PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta 

ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de 

Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
 

2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

SINALIZACAO LTDA - CNPJ: 30.680.484/0001-28 

2.2. Endereço: Rua Almirante Barroso, 37 - São Judas - 13.416-398 - Piracicaba SP 

2.3.  Telefone: (19)3422-2558 (19)99625-1830 

2.4.  E-mail: pirasinal@gmail.com 

mailto:pirasinal@gmail.com


3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as 

demais condições ofertadas na proposta são as que seguem: 
 

Item Especificação Unid. Qtd. 
Valor 

Unit. (R$) 
Valor Total 

(R$) 

 

13 
Placa em acm (aluminium composite material), 
impresso digitalmente direta, em até 4/0 cores, 
conforme arte atualizada na época da solicitação. 

 

Und 
 

120 
 

240,00 
 

28.800,00 

 
28 

Placa de sinalização viária de trânsito, confeccionada 

em aço galvanizado com fundo preto, adesivo em vinil 

refletivo total. Medida: 50 x 50 cm especificação de 

acordo com denatran. Sinal: parada obrigatória - r-1 

 
Und 

 
68 

 
54,99 

 
3.739,32 

 

29 

Placa de sinalização viária de trânsito, confeccionada 
em aço galvanizado com fundo preto, adesivo em vinil 

refletivo total. Medida: 50 x 50 cm especificação de 

acordo com denatran. Sinal: velocidade máxima 

permitida – r-19 

 

Und 

 

69 

 

81,00 

 

5.589,00 

 

30 

Placa de sinalização viária de trânsito, confeccionada 

em aço galvanizado com fundo preto, adesivo em vinil 

refletivo total. Medida: 50 x 50 cm especificação de 

acordo com denatran. Sinal: estacionamento 

regulamentado – r-6b 

 

Und 

 

69 

 

53,00 

 

3.657,00 

 
31 

Placa de sinalização viária de trânsito, confeccionada 

em aço galvanizado com fundo preto, adesivo em vinil 

refletivo total. Medida: 50 x 50 cm especificação de 
acordo com denatran. Sinal: proibido estacionar – r-6a 

 
Und 

 
67 

 
114,90 

 
7.698,30 

 

32 

Placa de sinalização viária de trânsito, confeccionada 

em aço galvanizado com fundo preto, adesivo em vinil 

refletivo total. Medida: 50 x 50 cm especificação de 

acordo com denatran. Sinal: proibido parar e estacionar 

– r-6c 

 

Und 

 

67 

 

53,00 

 

3.551,00 

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 53.034,62 

 
 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes 

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG  PARTICIPANTE:  2°  Batalhão  de  Infantaria  Leve:  Av.  Antonio 

Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea:  Av Mal. Mallet, 

1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG  PARTICIPANTE:  Capitania  dos  Portos  do  São  Paulo: Cais  da 

Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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. 

5.3 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 

5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 



 

6. VALIDADE DA ATA 

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura 

desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO 

7.1. 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. 

7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

7.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 

participante(s). 



 

7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor. 

 
 

8. DAS PENALIDADES 

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital. 

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 

instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos 

do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos 

demais órgãos participantes. 

 
Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 



 

Aprovo: 
 

 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 

 

 

 

Representante(s) legal(is) do fornecedor 

registrado 
 



 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 16/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: ED CARLOS APARECIDO DE ALMEIDA 29745261874 -         
CNPJ: 33.614.885/0001-78 

2.2. Endereço: R DR TAKEO HASHIBA, 61 – Jaçanã – São Paulo-SP 

2.3. Telefone: (11) 98396-8388 

2.4. E-mail: comercial@dtudoimpresso.com.br 

 





 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as            
demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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. 

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

63 

Encadernações capa dura (parte inferior cartolina      
comum branca e parte externa cartolina gessada),       
modelo brochura, tamanho a4 cor preta. Com tipografia        
dourada na capa e na lateral. Até 200 folhas. As          
encadernações deverão ser retiradas e entregues pela       
contratada no mesmo dia no órgão solicitante. 

Und 390 41,00 15.990,00

64 

Encadernações capa dura (parte inferior cartolina      
comum branca e parte externa cartolina gessada),       
modelo brochura, tamanho a4 cor preta. Com tipografia        
dourada na capa e na lateral. Até 400 folhas. As          
encadernações deverão ser retiradas e entregues pela       
contratada no mesmo dia no órgão solicitante. 

Und 290 40,00 11.600,00

65 

Encadernações capa dura (parte inferior cartolina      
comum branca e parte externa cartolina gessada),       
modelo brochura, tamanho a4 cor preta. Com tipografia        
dourada na capa e na lateral. Acima de 500 folhas. As           
encadernações deverão ser retiradas e entregues pela       
contratada no mesmo dia no órgão solicitante. 

Und 310 55,00 17.050,00

66 Encadernação capa dura com 300 folhas, cor verde        
musgo, com dorso. Und 300 49,00 14.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 59.340,00





5.3 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 

5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 





7. REVISÃO E CANCELAMENTO  

7.1. 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. 

7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 





7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  

8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 





 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 





 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 17/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS        
PLASTICAS EIRELI - CNPJ: 33.656.835/0001-53 

2.2. Endereço: Rua do Morro Verde, 125 – Parque Novo Horizonte –           
Itaquaquecetuba/SP CEP: 08596-380 

2.3. Telefone: (11) 4644-4040 

2.4. E-mail: licitacoesinnovare@gmail.com 





 

 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as            
demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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. 

5.3 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 

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

08 

Placa de acrílico, sendo o corpo medindo 40 cm x 30           
cm, em fundo branco, em acrílico cristal de 6 mm, com           
arte a ser fornecida pela organização militar ou arte dos          
participantes. A base da placa também será em acrílico         
preto de 6 mm no tamanho de 40 cm x 30 cm,            
constando inscrição em até 80 caracteres a ser        
fornecida pelo órgão ou participantes. 

Und 222 95,00 21.090,00

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 21.090,00





5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  

7.1. 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. 





7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  





8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 





 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 18/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994 - CNPJ:         
35.200.562/0001-63 

2.2. Endereço: RUA JOSE MORENO JUNIOR, N° 674 SALA 07, JD          
ACLIMAÇÃO, MARINGÁ/PR CEP: 87.050-710 

2.3. Telefone: 44 99771-1505 | (44) 3346-9410 

2.4. E-mail: SILVA.LO26@HOTMAIL.COM 





 

 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as            
demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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. 

5.3 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             

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

33 

Camiseta gola pólo, manga curta, em poliéster e        
algodão, cor a ser definida, abertura a frente com         
botões, bordado na altura do peito a logomarca da         
unidade (órgão), na manga direita bordado a bandeira        
do brasil, costa (verso) lisa, tamanho p, e/ou m e/ou g. 

Und 940 22,70 21.338,00

34 

Camiseta, arte e confecção, modelo: tradicional,      
acabamento em gola redonda, tecido de malha fio 30,         
penteada, 100% algodão. Tamanhos p, e/ou m e/ou g.         
Cor branca com impressão em policromia na frente e         
costas, 04 logomarcas, embaladas em sacos individuais. 

Und 940 13,50 12.549,00

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 33.887,00





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 

5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  





7.1. 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. 

7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 





7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  

8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 





 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 





 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 19/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ:        
35.210.098/0001-96 

2.2. Endereço: Av. Bartolomeu de Gusmão, 320 - Jurema - CEP: 45.026-000, Vitoria            
da Conquista – BA 

2.3. Telefone: 77 3429-8650 

2.4. E-mail: celio.grafika@gmail.com / lojaartsticker@gmail.com 

mailto:celio.grafika@gmail.com




 

 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as            
demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:  

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

16 

Confecção e instalação de placa em pvc com adesivo         
colado a placa, arte definir pelo contratante, impresso        
em alta definição, medindo 2,45 m x 1,15 m e          
espessura do material de pvc é de 3 mm. 

Und 102 297,00 30.294,00

17 
Confecção e instalação de placa em pvc com adesivo         
impresso, a definir pelo contratante, em alta definição,        
medindo 1,20 m x 0,70 m e espessura de 3 mm 

Und 192 93,00 17.856,00

18 

Criação, confecção e instalação de placas de       
sinalização: placa com as seguintes dimensões: 1,20 x        
1,00 m (lxa) em chapa de alumínio, segundo a norma          
astm liga 5052 - tempera h 38, de espessura nominal          
igual a 1,50mm, com estrutura de reforço, com dois pés          
para fixação em tubo galvanizado de 2 polegadas,        
chumbadas em concreto de no mínimo 80 cm de         
profundidade, placa à 01 metro de altura do solo. A          
placa deve ter adesivos em película refletiva padrão iii         
de grande durabilidade, padrão abnt 14644:2013,      
pintura de fundo anticorrosiva e tinta automotiva verde        
ou azul. Instalada em locais e serem definidos pela         
administração. 

Und 105 875,00 91,875,00

26 

Placa de sinalização em chapa zincada 22 nbr7008,        
medindo 2,00 x 1,20m com estrutura em tubo quadrado         
40x40 com fundo primer e acabamento em pintura        
automotiva, altura da placa com suporte 3,70 metros,        
suporte do mesmo material da estrutura da placa. A         
placa deve ter adesivos em película refletiva padrão iii         
de grande durabilidade, padrão abnt 14644:2013 arte       
fornecida pela contratante. 

Und 70 1.250,00 87.500,00

27 

Placa de sinalização em chapa zincada 22 nbr7008,        
medindo 1,50 x 1,00m com estrutura em tubo quadrado         
40x40 com fundo primer e acabamento em pintura        
automotiva, altura da placa com suporte 3,50 metros,        
suporte do mesmo material da estrutura da placa. A         
placa deve ter adesivos em película refletiva padrão iii         
de grande durabilidade, padrão abnt 14644:2013 arte       
fornecida pela contratante. 

Und 65 1.250,00 81.250,00

53 

Papel fotográfico a4 180g glossy paper. Características:       
papel brilhante 180 g/m², super branco, secagem       
instantânea, resistente à água, resolução de até 5760        
dpi, tamanho: a4 - 21cm x 29,7 cm (similar a marca           
spiral) - pacote com 50 folhas 

Und 950 14,50 13.775,00

67 
Impressão adesiva em pvc com espessura de 3mm,        
colorida, de alta resolução. Arte ou imagem fornecida        
pelo órgão solicitante 

m² 380 69,00 26.220,00

68 
Impressão de fotografia em alta qualidade, tamanho 15        
x 10, papel glossy brilhante, fotografia fornecida pelo        
contratante. 

Und 2760 0,48 1.324,80





 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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. 

5.3 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 

5.4 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. 

69 
Impressão de fotografia em alta qualidade, tamanho 15        
x 10, papel matte fosco, fotografia fornecida pelo        
contratante. 

Und 2560 0,48 1.241,60

74 
Impressão de fotografia em alta qualidade, tamanho 25        
x 20, papel glossy brilhante, fotografia fornecida pelo        
contratante. 

Und 760 4,96 3.769,60

80 
Impressão de fotografia em alta qualidade, tamanho 70        
x 40, papel glossy brilhante, fotografia fornecida pelo        
contratante. 

Und 760 45,00 34.200,00

81 
Impressão de fotografia em alta qualidade, tamanho 70        
x 40, papel matte fosco, fotografia fornecida pelo        
contratante. 

Und 560 44,00 24.640,00

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 413.946,00





5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1. 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. 

7.2. 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). 

7.3. 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. 





7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  

8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 





 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 
ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 20/2020 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NR 02/2020 
PROC ADM Nº 64265.001819/2020-18 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

 
A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiro, s/nº, na               

cidade de Guarujá-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato            
representada pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, considerando o           
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE             
PREÇOS nº 02/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta             
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 gráficos e institucionais personalizados, conforme o Termo de          
Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata,              
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DA EMPRESA ADJUDICADA 

2.1. Razão Social: EDER CRUZ CASTELO BRANCO - CNPJ: 35.337.648/0001-32 

2.2. Endereço: ADEC QD. 03 CONJ. G LOTE 12 – BAIRRO: CEILÂNDIA –            
BRASÍLIA/DF, CEP: 72.237-370 

2.3. Telefone: (61)3542-5994/(61) 98148-3479 

2.4. E-mail: castelobrancodf@gmail.com 

 





 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as            
demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:  

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
4.1.1. UG GESTORA: 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea: R. Horácio Guedes          

Barreiros, S/N - Jardim Guaiuba, Guarujá - SP, 11421-080 

4.1.2. UG PARTICIPANTE: 2° Batalhão de Infantaria Leve: Av. Antonio         
Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, São Vicente - SP, 11370-001 

4.1.3. UG PARTICIPANTE: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea: Av Mal. Mallet,          
1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, 11700-400 

4.1.4. UG PARTICIPANTE: Capitania dos Portos do São Paulo: Cais da          
Marinha s/n - Porto de Santos – Macuco, Santos – SP, 11015-911 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1    SERÁ admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5.2 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. 

5.3 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 

Item Especificação Unid. Qtd. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

47 

Folders em papel couché liso, gramatura 170,       
comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor 4/4,        
impressão frente e verso, 3 dobras, sendo uma        
destacável com picote, em policromia, criação de       
logomarca e layout, a ser aprovado com antecedência        
de 45 dias à data de entrega e confecção de um           
exemplar (modelo) entregue com 30 dias de       
antecedência a data de entrega. 

Und 4001 0,37 1.480,37

TOTAL DO FORNECEDOR (R$) 1.480,37





5.4 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. 

5.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão              
exceder, por órgão ou entidade, 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. 

5.6 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. 

5.7 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). 

5.8 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 às suas próprias contratações,          
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.9 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. 

5.10 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. 

6. VALIDADE DA ATA  

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura                
desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  

7.1. 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. 





7.2. 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). 

7.3. 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. 

7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado             
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus          
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o            
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.5.1. 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 

7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de         
negociação. 

7.6. 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. 

7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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

7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar            
superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar         
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)        
participante(s). 

7.8. 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. 

7.9. 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: 

7.9.1. por razão de interesse público; ou 

7.9.2. a pedido do fornecedor.  





8. DAS PENALIDADES 

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

8.2. 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). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das          
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de             
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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. 

9.2. 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, nos termos                   
do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

9.3. 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 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,                  
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos                
demais órgãos participantes.  

 

Município do Guarujá–SP, 09 de novembro de 2020 

Aprovo: 

 

 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 

 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do fornecedor registrado 
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