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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ 

PREGÃO SRP Nº 002/2017. 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º .003/2017 

 
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, Edimar Fagundes Cardoso, nomeado em Sessão Inaugural, em 1º de janeiro de 
2017, inscrito(a) no CPF sob o nº 581.905.030-49, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
1050981024, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, 
para REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2017, publicada no Jornal Folha do Sul de 13/03/2017 e no site 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br, 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 a eventual aquisição de 

materiais, serviços e equipamentos de processamento de dados, especificados no Termo de 

Referência, anexo I do edital de Pregão nº 002/2017, 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:  

 

Fornecedor:AT NEDEL E CIA LTDA., CNPJ nº: 14.062.718/0001-17, rua Félix da Cunha, 705, loja 
24, centro, Pelotas - RS, CEP: 96010-000, e-mail: licitacoes@grupoagk.com, representante Legal: 
Augusto Torres Nedel, CPF: 002.907.970-55, residente na rua Gonçalves Chaves, 3320, apto. 601, 
Centro, Pelotas-RS, CEP: 96015-560, fone: 53 3342 0251. 

Item 
Especificação Marca Unidade Quant 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

02 

Cartuchos de Toner Brother 
TN3382 - original 

Brother Un 63 242,00 15.246,00 

04 
Cartuchos coloridos HP 662XL, 8 
ml - originais 

HP Un 500 92,50 46.250,00 

05 
Cartucho preto HP60, ou HP60B - 
4,5 ml- originais 

HP Un 200 52,00 10.400,00 

08 

Mouse óptico, Conexão USB; 
Dois Botões, com Scroll; 
Resolução mínima de 800 
(oitocentos) dpi 

Pisc Un 30 9,50 285,00 
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10 
Teclado, com fio,USB, padrão 
ABNT II, Arranjo QWERTY 

Pisc Un 30 18,00 540,00 

13 Fonte ATX 500W reais 
Myma

x 
Un 22 110,00 4.420,00 

14 Leitor de DVD, interno. LG Un 2 63,00 126,00 

16 

Cartão SD HC, classe 10, 32 GB, 
marca de referência: Kinkston ou 
sandisc, ou padrão superior - não 
poderá ser minisd com adaptador.  

Kingst
on 

Un 20 88,00 1.760,00 

17 
Leitor de Cartões Externo USB 
3.0 

Multila
ser 

Un 5 64,00 320,00 

24 
Conector Rj45 Macho Cat5e, 
embalagem com 100 unidades. 

Multito
c 

Un 3 28,90 86,70 

26 

Headphone,supra auricular 
potência máxima de 500mW, 
sensibilidade 100dB (Referência 
Headphone Philips SHP 2000) 

Philips Un 5 86,50 432,50 
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33 

Impressora Multifuncional 
Deskjet (equivalente a 
impressora HP que utilize 
cartuchos XL662 ou 664) 
Funções: Imprimir, copiar, 
digitalizar,  
- Tecnologia de impressão: Jato 
de Tinta  
- Volume mensal de páginas 
recomendado: 300 a 400 
- Definições de copiadora: Frente 
e verso manual 
- Tipo de digitalização/Tecnologia: 
Base plana; Sensor de imagem 
por contato  
- Formatos dos arquivos 
digitalizados: JPEG, TIFF, PDF, 
BMP, PNG 
- Modos de Entrada para 
Digitalização: Digitalize a partir do 
painel frontal para o computador, 
- Tamanho máximo da 
digitalização: ADF/mesa: 216 x 
297 mm 
- Conectividade padrão: USB  
- Memória interna: Integrado 
- Velocidade máx. impressão p&b 
(ppm): até 7 
- Velocidade máx. impressão cor 
(ppm): até 4 
- Resolução de impressão - p&b: 
até 600x600 dpirenderizados 
- Resolução de impressão - cor: 
até 4800 x 1200 dpi otimizados e 
1200 x 1200 dpi de entrada 
- Resolução óptica - digitalização: 
até 1200 dpi 
- Velocidade máx. cópia p&b 
(cpm): até 4,5 
- Velocidade máx. cópia cor 
(cpm): até 3 
- N° máximo de cópias por 
original: 9 
- Compatível com os sistemas 
operacionais Microsoft Windows 7 
ou superior, Vista, XP 
Professional,  
 
Suprimentos Compatíveis: 
- CZ105AB Cartucho de tinta 
preta HP 662 ou 664XL  
- CZ106AB Cartucho de tinta 
tricolor HP 662 ou 664XL 

HP Un 10 348,00 3.480,00 

36 
Monitor 17”,led, acompanha 
cabos de força e VGA 

AOC Un 5 415,00 2.075,00 

39 
Switcher Gigabit Gerenciável de 
24 portas 

SMC Un 4 1.480,00 5.920,00 

Valor Total da Proposta 91.341,20 
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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. 

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 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 

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. 
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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 Leinº 8.666/93. 

 
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. 
 

 
Bagé, 30 de março de 2017. 

 
 
 
 

Edimar Fagundes Cardoso 
Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores 

Augusto Torres Nedel 
A.T. Nedel e Cia Ltda. 

CNPJ: 14.062.718/0001-17 
 
 
 
 
 
Testemunha: 
CPF: 
 
 
Testemunha: 
CPF: 
 


