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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2019. 

 
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 011/2019, processo administrativo n.º 
017/2019, 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 confecção de placas, especificados 

no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Presencial nº 011/2019, 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:  

Mauricio Fernandes Fara - ME, CNPJ: 25.148.037/0001-92, Rua João Manuel, n° 698, Esquerda, Centro, Bagé, RS, 

CEP 96.400-271. Representante Legal: Mauricio Fernandes Fara, CPF 018.912.750-39. Contatos: (53) 3311-1025, 

graficainovebage@gmail.com.  

Item 

TR 
Especificação Und Qtd 

Marca/ 

Modelo  

Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

Confecção de placas, impressão em vinil 

recordado, de identificação de salas e outros, 

em aço escovado, com aplicação. 

M² 2 Inove 
R$ 

1.500,00 
R$ 3.000,00 

2 

PLACA MODELO 1 – MADEIRA.  

Materiais e Dimensões: Confecção de placa de 

homenagem, com moldura de madeira com 

detalhe na borda (30x40cm), placa metálica em 

aço escovado dourado ou prateado (23x32cm).  

Impressão: impressão digital, com brasão e 

detalhes coloridos, ou, com serigrafia, com 

detalhes coloridos, devendo incluir, nesta 

segunda possibilidade, brasão fundido em zamac 

dourado (4,5x4,5cm).  

Acabamento: aplicação de parafusos, gancho 

para pendurar, acondicionada em caixa branca 

de papelão. 

UND 3 Inove R$ 380,00 R$ 1.140,00 
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Mauricio Fernandes Fara - ME, CNPJ: 25.148.037/0001-92, Rua João Manuel, n° 698, Esquerda, Centro, Bagé, RS, 

CEP 96.400-271. Representante Legal: Mauricio Fernandes Fara, CPF 018.912.750-39. Contatos: (53) 3311-1025, 

graficainovebage@gmail.com.  

Item 

TR 
Especificação Und Qtd 

Marca/ 

Modelo  

Valor 

Unitário 
Valor Total 

5 

PLACA MODELO 4 – VIDRO CERTIFICADO.  

Materiais e Dimensões: Confecção de placa de 

homenagem, com moldura metálica prateada ou 

dourada com espessura de 1cm (22x30cm), em 

sanduíche de vidro. 

Impressão: com certificado impresso 4x0 cores, 

em sulfite 240g/m². 

Acabamento: aplicação de parafusos, gancho 

para pendurar, acondicionada em caixa branca 

de papelão. 

UND 170 Inove R$ 100,00 
R$ 

17.000,00 

6 

MEDALHA MODELO 5 – MEDALHA RESINADA  

Materiais e Dimensões: Confecção de 

medalhas, resinada, tamanho entre 7 e 8 cm de 

diâmetro, resina em toda área, corpo da medalha 

em liga metálica em zamac prateada, espessura 

mínima 3mm. 

Impressão: 4x0 cores no interior, e, no verso, 

nome do homenageado em serigrafia preta, 

impresso digitalmente, gravado ou adesivado. 

Acabamento: com fita 3x60cm preta de cetim e 

suporte da fita, acompanha caixa de veludo preta 

para acondicionamento da medalha, com placa 

gravada com o nome do homenageado. 

UND 17 Inove R$ 53,00 R$ 901,00 

 

2.2. Valor Total da Ata: R$ 22.041,00. 

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: 
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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. 

 

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, 18 de julho de 2019. 

 
 
CARLOS ADRIANO SILVEIRA CARNEIRO 
Câmara Municipal de Vereadores de Bagé 
 
 

MAURICIO FERNANDES FARA – ME 
CNPJ: 25.148.037/0001-92 

Testemunhas 


