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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2020 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020. 

 

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, nomeado em Sessão Inaugural, em 1º de janeiro de 2017, inscrito(a) no CPF sob o nº 

772.184.260-34 portador(a) da Carteira de Identidade nº 1055668782, considerando o julgamento da licitação na 

modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2020, processo administrativo 

n.º 010/2020, 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 aquisição de suprimentos de 

informática, especificados no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Presencial nº 003/2020, que 

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

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

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

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

Fornecedor: Ronaldo Silveira de Azevedo Júnior ME. Nome fantasia: Cartuchos e Cia. nº: 20.060.598/0001-11. Rua: Antônio Pons, 

nº17, Bairro Orqueta, Pedro Osório/RS. Cep: 96.360-000. E-mail: cartuchosronaldo@gmail.com., Representante: Wagner Borba de 

Azevedo, CPF: 006.570.980-27, residente na Rua: Antônio Pons, nº17, Bairro Orqueta, Pedro Osório/RS., fone: 53 991789065. 

Item 
Especificação Marca 

 

Modelo 

 

Und Quant Valor  

Unit 

Valor Total 

13  

UND de Fusão Brother D008AH001, 

nova versão, 115v, original Brother. 

 

 

Brother 
D008AH001 UND 03 

 

R$ 898,00 

 

R$ 2.694,00 

28  

Pen Drive, 16GB (Referência sandisk). 

Deverá ser entregue em embalagem 

original. 

 

 

MULTILA

SER PD588 UND 10 

 

 

R$ 29,00 

 

 

R$ 290,00 

31 Fone de ouvido/ Headfone dobrável 

conexão p2 

Especificações mínimas: Drive: 30 

milímetros, Tipo: Fechado, dinâmico, 

Sensibilidade: 98 dB / mW, Impedância: 

24 Ohm à 1 kHz, Potência: 1.000 mW 

(IEC), Ímãs: Neodímio, Resposta de 

Freqüência: 12 - 22,000Hz, Cabo de 1,2 m 

(ambos os lados), Plugue: Stéreo em 

forma de L Mini, Driver 30 milímetros 

dinâmico, Almofadas sem pressão 

 

 

 

 

 

SONY MDR-ZX110 UND 15 

 

 

 

 

 

R$ 130,00 

 

 

 

 

 

R$ 1.950,00 

37 Cartucho de Fita/etiqueta adesiva 

12mm, black ink white, XR-12WE, 

vinílica compatível com rotuladora Cassio 

EZ-LABEL PRINTER KL-120 

 

 

PRINTER 
KL120 UND 10 

 

 

R$ 104,30 

 

 

R$ 1.043,00 

VALOR TOTAL R$ 69.160,00 

 

mailto:cartuchosronaldo@gmail.com
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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 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. 
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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 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, 02 de setembro de 2020. 

 

 

CARLOS ADRIANO ESQUERDA CARNEIRO 

Câmara Municipal de Vereadores de Bagé 

 

 

WAGNER BORBA DE AZEVEDO 

Ronaldo Silveira de Azevedo Júnior ME 

CNPJ: 20.060.598/0001-11.   

 


