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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2019. 

 
A Câmara Municipal de Vereadores, com sede na Avenida Sete de Setembro, nº 812,centro, na cidade de 
Bagé-RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.213.402/0001-49, neste ato representada pelo Vereador 
Presidente, Carlos Adriano Silveira Carneiro, inscrito no CPF nº 772.184.260-34, portador da Carteira de 
Identidade nº 1055668782, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 
presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 004/2019, processo administrativo n.º 011/2019., RESOLVE 
registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei 10.520 de 17 
de julho de 2002 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 equipamentos da TV Câmara, 

especificados no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Presencial nº 004/2019, que é parte 

integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

RUDNEI M DE ABREU E CIA LTDA - CNPJ: 00.349.459/0001-03. Endereço: Rua General Frota, n° 2091, Centro, 
Taquara, RS, CEP 95.600-024. Contato: (51) 3541-3894, (51) 3541-3165, geneveta@hotmail.com. Representante: 
Rudinei Machado de Abreu, CPF 310.583.370-68.  

Item 
do 
TR 

Especificação Marca Modelo UND QTD Valor Un 
Prazo 

garantia 

2 

Tripé para câmera de vídeo: Padrão mínimo de 
qualidade Manfrotto 504 video head (MVK504TWINMC 

Tripé: 
Material: alumínio ou fibra de carbono; 
Estrela: no meio do tripé; 
Altura mínima: 72 cm; 
Número de sessões das pernas: 2 ou 3; 
Altura máxima: pelo menos 1,6 metros; 
Capacidade de carga: pelo menos 12 Kg; 
Cabeça: 
Tilt: pelo menos -60/+90 graus; 
Deve possibilitar o travamento de pan e tilt independente; 
Rotação horizontal: 360 graus; 
Capacidade de carga: pelo menos 12 Kg; 
Deve acompanhar pelo menos uma barra de controle; 
Deve vir acompanhado de dolly; 

Manfrotto 
 

MVK504TWIN
MC 

UND 3 
R$ 

10.380,00 
12 

meses 

8 

Conversor HD-SDI para HDMI: Padrão mínimo de 
qualidade Micro Converter SDI / HDMI BlackMagic 
Design 

Entrada de vídeo: uma entrada (conector BNC) nos 
formatos SD-SDI, HD-SDI; 
Saída de vídeo: uma saída nos formatos SD-SDI e HD-SDI 
(conector BNC), e uma saída HDMI (conector tipo A); 
Formatos suportados: padrão SMPTE 292M, SMPTE 259M, 

BlackMagic 
Design 

UND 8 R$ 755,00 
12 

meses 

mailto:geneveta@hotmail.com
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RUDNEI M DE ABREU E CIA LTDA - CNPJ: 00.349.459/0001-03. Endereço: Rua General Frota, n° 2091, Centro, 
Taquara, RS, CEP 95.600-024. Contato: (51) 3541-3894, (51) 3541-3165, geneveta@hotmail.com. Representante: 
Rudinei Machado de Abreu, CPF 310.583.370-68.  

Item 
do 
TR 

Especificação Marca Modelo UND QTD Valor Un 
Prazo 

garantia 

SMPTE 296M, SMPTE 372M e SMPTE 425M; 
O equipamento deve vir acompanhado de fonte de 
alimentação; 

9 

DVR FULL HD: Padrão mínimo de qualidade MHDX 3116 
INTELBRAS 

Capacidade: 16 canais analógicos, expansível para + 4 
canais IP 
HD 8TB, homologado pelo fabricante, incluso. 
Compatível com 5 tecnologias: Multi-HD: HDCVI + HDTVI 
2.0 +AHD-M/H + Analógico + IP 
Visualização em 1080p 
Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p 
Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC 
Reprodução em tempo real, detecção de movimento e 
busca avançada 
Compatibilidade com ONVIF Perfil S 
Edição de áudio e vídeo 
Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP 
Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR 
IPv6 

MHDX 3116 
Intelbras 

UND 1 R$ 4.180,00 
12 

meses 

 

3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura não podendo 

ser prorrogada. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. 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. 

4.2. 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). 

4.3. 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. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. 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 

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

mailto:geneveta@hotmail.com
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4.6. 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. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; ou 

4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.9. 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: 

4.9.1. por razão de interesse público; ou 

4.9.2. a pedido do fornecedor. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois 
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 

 
Bagé,        de                          de 2019. 

CARLOS ADRIANO SILVEIRA CARNEIRO 
Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 
 

RUDINEI MACHADO DE ABREU 
Rudnei M de Abreu e Cia LTDA 

 
 
Testemunhas 


