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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019 

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:  

SIMONE TERRA DE FREITAS 55880622053 - CNPJ: 19.551.971/0001-58; Rua Francisco Emilio Muller, n° 2121, Bairro 
Jardim do Prado, Taquara, RS, CEP 65.600-458. Contatos: (51) 99710-0111, (51) 98475-0249, (51) 98144-8565, 
rmabreu@ig.com.br. Representante: Renilda Machado de Abreu, procuradora, CPF 373.676.920-10. 

Item 
TR 

Especificação Marca Modelo UND QTD Valor Un 
Prazo 

garantia 

3 

Microfone lapela/bola sem fio para externa: Padrão 
mínimo de qualidade Sony – UWP-D16 (opção de lapela 
e microfone de mão sem fio) + Microfone bola 

Etapa de transmissão (lapela): 
Oscilador: PLL; 
Tipo de emissão: F3E; 
Frequência de operação: de 470,125 MHz a 541,875 MHz, 
selecionáveis entre 188 canais, em passos de 125 KHz; 
Potência de saída de RF: 30 mW/5mW, selecionável; 
Antena: ¼ de onda; 
Resposta de frequência: 23Hz a 18 KHz; 
Relação sinal ruído: pelo menos 90 dB; 
Deve vir acompanhado de microfone lapela com cápsula 
condensador, onidirecional; 
Ajuste de atenuação de áudio: de 0 a 21 dB; 
Conector de entrada de áudio: mini-jack, 3 polos; 
Indicadores: LCD – canal de operação, atenuação, nível de 
saída de RF, status do áudio de entrada, status da bateria; 
Indicador Led: status do áudio de entrada; 
Alimentação: duas pilhas AA; 
Etapa de transmissão(bola): 
Tipo de emissão: F3E; 
Frequência de operação: de 470,125 MHz a 541,875 MHz, 
selecionáveis entre 188 canais, em passos de 125 KHz; 
Potência de saída de RF: 40 mW / 5 mW; 

Sony – UWP-
D16 

CJ 5 R$ 5.240,00 
12 

meses 

mailto:rmabreu@ig.com.br
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SIMONE TERRA DE FREITAS 55880622053 - CNPJ: 19.551.971/0001-58; Rua Francisco Emilio Muller, n° 2121, Bairro 
Jardim do Prado, Taquara, RS, CEP 65.600-458. Contatos: (51) 99710-0111, (51) 98475-0249, (51) 98144-8565, 
rmabreu@ig.com.br. Representante: Renilda Machado de Abreu, procuradora, CPF 373.676.920-10. 

Item 
TR 

Especificação Marca Modelo UND QTD Valor Un 
Prazo 

garantia 

Antena: integrada; 
Resposta de frequência: 70 Hz a 18 KHz; 
Relação sinal ruído: pelo menos 90 dB; 
Deve vir acompanhado de microfone tipo bola, de mão, 
diagrama cardióide; 
Ajuste de atenuação de áudio: de 0 a 21 dB; 
Conector de entrada de áudio: XLR, 3 pinos; 
Indicadores: LCD – canal de operação, atenuação, status 
de RF, status do áudio de entrada, status da bateria; 
Indicador Led: status do áudio de entrada; 
Alimentação: duas pilhas AA; 
Etapa de recepção: 
Oscilador: PLL; 
Tipo de recepção: em diversidade espacial; 
Frequência de operação: de 470,125 MHz a 541,875 MHz, 
selecionáveis entre 188 canais, em passos de 125 KHz; 
Antena: ¼ de onda; 
Resposta de frequência: 23 Hz a 18 KHz; 
Relação sinal ruído: pelo menos 90 dB; 
Nível de saída de áudio: -60 dBV; 
Conector de saída de áudio: mini-jack, 3 polos, 
desbalanceado; 
Indicadores: LCD – canal de operação, nível de entrada de 
RF, status do áudio de saída, status da bateria; 
Indicador Led: status de RF de entrada; 
Alimentação: duas pilhas AA; 
Cada conjunto deve ser composto de um microfone lapela, 
um protetor de vento para microfone, um clip para 
microfone, um microfone bola, um adaptador para fixar o 

receptor a uma câmera de vídeo, cabos para conectar o 
microfone o transmissor e o receptor a câmera, um 
transmissor portátil para microfone lapela, um transmissor 
portátil para microfone bola, um receptor portátil. 

6 

Monitor para multiview: 

Tecnologia: LED; 
Tamanho da tela: pelo menos 42” polegadas; 
Formato da tela 16:9; 
Resolução de imagem: 1920 x 1080; 
Conexões: 2 entradas HDMI, 1 USB, 1 entrada componente 
(Y/Pb/PR), 1 entrada de RF aberta e 1 de RF a cabo; 
Receptor ISDB-T integrado; 
Controle Remoto; 
Cada equipamento deve vir acompanhado de suporte para 
fixação em parede, com movimento de PAN e TILT. 

LG 
43LK5750PSA 

UND 2 R$ 3.350,00 
12 

meses 

7 

Monitor de vídeo: 

Tecnologia: LED; 
Tamanho da tela: pelo menos 26” polegadas; 
Formato da tela 16:9; 
Resolução de imagem: 1920 x 1080; 
Conexões: 2 entradas HDMI, 1 USB, 1 entrada componente 
(Y/Pb/PR), 1 entrada de RF aberta e 1 de RF a cabo; 
Receptor ISDB-T integrado; 
Controle Remoto; 
Cada equipamento deve vir acompanhado de suporte para 
fixação em parede, com movimento de PAN e TILT. 

Panasonic TC-
40FS600B 

UND 6 R$ 1.870,00 
12 

meses 
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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. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 
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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 
 
 

RENILDA MACHADO DE ABREU  

Procuradora 

 
 
Testemunhas 


