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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 18/2019

Processo nº 23070.022404/2018-63

  

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins�tuição federal de ensino superior e pesquisa,
cons�tuída como autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada
pela Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato
representada pela sua Vice-Reitora, Profª. Sandramara Ma�as Chaves, brasileira, casada, portadora da
Carteira de Iden�dade n.º 745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado
nesta capital, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela alcançada e na quan�dade cotada, 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 suas alterações,
no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 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 COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO (FILMADORA, MICROFONES, SPOT,
REBATEDOR, OUTROS), especificados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão nº 168/2018
o qual vincula-se e 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 quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

00.489.661/0001-22 - AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA 

ENDEREÇO: Av. Engenheiro Ludolfo Boehl, 432 (TTC), Bairro Teresópolis - Porto Alegre - RS. CEP:
91.720-150.

TELEFONE: (51) 3029-1035

EMAIL: audiovisao@audiovisao.com.br; audiovisao.rs@gmail.com

REPRESENTANTE: MARCO ANTÔNIO BARCELOS DA ROCHA, CPF: 346.047.660-53, RG
n.º: 1015763021

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global
2 MICROFONE UNIDADE 2 R$ 1.463,0400 R$ 2.926,0800

Marca: CSR 
Fabricante: CSR 
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Modelo / Versão: HT 81 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE BOMM-Especificações: Microfone Condensador
Uni-Ultra-Direcional Impedância: 1KHz para curta distância, 2.3KHz para longa Frequência de Resposta:
100Hz - 16000Hz Sensibilidade: -5-10 MV/PA para curta distância, 10-15 MV/PA para longa Power: DC
1.5V

Total do Fornecedor: R$ 2.926,0800

 
3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r da data de publicação no Diário
Oficial da União - DOU, 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
pra�cados 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 pra�cado no mercado por mo�vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra�cados pelo mercado. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.1.1. 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 mo�vos e comprovantes
apresentados; e 
4.1.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.2. 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. 
 
4.3. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus�fica�va aceitável; 
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no
mercado; ou 
IV - Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra�vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(s). 
 
4.4. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
4.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
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fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus�ficados: 
4.5.1. Por razão de interesse público; ou 
4.5.2. A pedido do fornecedor.

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o fiel e correto fornecimento, para fins de pagamento. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Helena Carasek Cascudo, Matrícula SIAPE nº 1127260, lotado(a)
no EECA/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Luizmar Adriano Junior, Matrícula SIAPE nº 2012671, lotado(a) no
PRPI/UFG, como fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das exigências (especificações técnicas, quan�dade, período
de garan�a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis.

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 168/2018. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Goiânia, 20 de Março de 2019. 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA, Usuário
Externo, em 26/03/2019, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 27/03/2019, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0563461 e
o código CRC 929DB71C.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23070.022404/2018-63 SEI nº 0563461
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 19/2019

Processo nº 23070.022404/2018-63

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins�tuição federal de ensino superior e pesquisa,
cons�tuída como autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada
pela Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato
representada pela sua Vice-Reitora, Profª. Sandramara Ma�as Chaves, brasileira, casada, portadora da
Carteira de Iden�dade n.º 745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado
nesta capital, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela alcançada e na quan�dade cotada, 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 suas alterações,
no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 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 COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO (FILMADORA, MICROFONES, SPOT,
REBATEDOR, OUTROS), especificados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão nº 168/2018
o qual vincula-se e 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 quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

05.239.149/0001-41 - SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI 

ENDEREÇO: Rua Itumbiara, 221 - Bairro Orion - Divinópolis - MG. CEP: 35.502-049.

TELEFONE: (37) 3071-1070; (37) 3025-0566

EMAIL: sam.mg@terra.com.br; 

REPRESENTANTE: DARCI RABELO DE CAMARGOS, CPF: 665.315.356-87, RG n.º: MG-5073829

Item: 6
Descrição: SPOT DE ILUMINACAO
Descrição Complementar: SPOT, LÂMPADA LED (KIT COM 3 SPOTS), FORMATO SPOT
QUADRADO, CRI 96, POTÊNCIA DE CADA LED 29W, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO,
COM BARNDOORS, BATERIA VMOUNT, CONTENDO 3 BATERIAS E CARREGADOR,
CONTROLE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO DE 0 A 100% FEITA POR DIMMER,
DIMENSÕES APROXIMADAS 260X265X48MM, ACOMPANHA CASE RÍGIDA E TRIPÉS,
APLICAÇÃO FILMAGEM COM CASE E TRIPÉ
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: KIT TRIPLO
Valor estimado: R$ 2.798,0600 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$
4.500,0000 , com valor negociado a R$ 2.798,0000 e a quantidade de 2 KIT TRIPLO .

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r da data de publicação no Diário
Oficial da União - DOU, 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
pra�cados 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 pra�cado no mercado por mo�vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra�cados pelo mercado. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.1.1. 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 mo�vos e comprovantes
apresentados; e 
4.1.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.2. 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. 
 
4.3. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus�fica�va aceitável; 
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no
mercado; ou 
IV - Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra�vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(s). 
 
4.4. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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4.5. 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 jus�ficados: 
4.5.1. Por razão de interesse público; ou 
4.5.2. A pedido do fornecedor.

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o fiel e correto fornecimento, para fins de pagamento. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) ........................, Matrícula SIAPE nº .............., lotado(a) no...../UFG,
como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) ........................, Matrícula SIAPE nº .............., lotado(a) no ....../UFG,
como fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das exigências (especificações técnicas, quan�dade, período
de garan�a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis.

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 168/2018. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

 

Goiânia, 20 de Março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Darci Rabelo de Camargos, Usuário Externo, em
20/03/2019, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 27/03/2019, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0563464 e
o código CRC B1961970.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23070.022404/2018-63 SEI nº 0563464
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 20/2019

Processo nº 23070.022404/2018-63

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins�tuição federal de ensino superior e pesquisa,
cons�tuída como autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada
pela Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato
representada pela sua Vice-Reitora, Profª. Sandramara Ma�as Chaves, brasileira, casada, portadora da
Carteira de Iden�dade n.º 745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado
nesta capital, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela alcançada e na quan�dade cotada, 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 suas alterações,
no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 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 COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO (FILMADORA, MICROFONES, SPOT,
REBATEDOR, OUTROS), especificados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão nº 168/2018
o qual vincula-se e 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 quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 

ENDEREÇO: Quadra CLN, 209, Bloco C - n.º 59 - Sala 206 - Asa Norte - Brasília - DF. CEP: 70.854-530.

TELEFONE: (61) 3964-4465

EMAIL: vendas@rreletronicos.com.br

REPRESENTANTE: ROBSON RIBEIRO AMORIM, CPF: 863.74.371-68, RG n.º: 1773.33 SSP/DF

Item: 5
Descrição: REFLETOR
Descrição Complementar: REBATEDOR, FORMATO RETANGULAR 7 EM 1, DIMENSÕES
1,20X1,80M, CAPA COM ZÍPER PARA VESTIR NO DIFUSOR DOBRÁVEL, UM DIFUSOR, UM
LADO PRATEADO, UM LADO DOURADO, UM LADO BRANCO, UM LADO PRETO, UM LADO
VERDE, UM LADO AZUL, SACOLA PARA TRANSPORTE
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 273,9000 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$
250,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

 

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r da data de publicação no Diário
Oficial da União - DOU, 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
pra�cados 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 pra�cado no mercado por mo�vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra�cados pelo mercado. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.1.1. 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 mo�vos e comprovantes
apresentados; e 
4.1.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.2. 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. 
 
4.3. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus�fica�va aceitável; 
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no
mercado; ou 
IV - Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra�vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(s). 
 
4.4. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
4.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso



28/03/2019 SEI/UFG - 0563466 - Ata de Registro de Preços

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=603318&infra_sistema=10… 3/4

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus�ficados: 
4.5.1. Por razão de interesse público; ou 
4.5.2. A pedido do fornecedor.

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o fiel e correto fornecimento, para fins de pagamento. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Helena Carasek Cascudo, Matrícula SIAPE nº 1127260, lotado(a)
no EECA/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Luizmar Adriano Junior, Matrícula SIAPE nº 2012671, lotado(a)
no PRPI/UFG, como fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das exigências (especificações técnicas, quan�dade, período
de garan�a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis.

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 168/2018. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

 

Goiânia, 20 de Março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON RIBEIRO AMORIM, Usuário Externo, em
25/03/2019, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 27/03/2019, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0563466 e
o código CRC 4A43AB35.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23070.022404/2018-63 SEI nº 0563466
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 21/2019

Processo nº 23070.022404/2018-63

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins�tuição federal de ensino superior e pesquisa,
cons�tuída como autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada
pela Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato
representada pela sua Vice-Reitora, Profª. Sandramara Ma�as Chaves, brasileira, casada, portadora da
Carteira de Iden�dade n.º 745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado
nesta capital, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela alcançada e na quan�dade cotada, 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 suas alterações,
no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 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 COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO (FILMADORA, MICROFONES, SPOT,
REBATEDOR, OUTROS), especificados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão nº 168/2018
o qual vincula-se e 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 quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

 

15.785.674/0001-16 - ANDREI SANTOS SILVA  

ENDEREÇO: Rua São Jospe, n.º 73 - Salobrinho - Ilhéus - BA. CEP: 45.662-276

TELEFONE: (71) 99251-1801

EMAIL: andreisansil@hotmail.com;

REPRESENTANTE: ANDREI SANTOS SILVA, CPF: 050.624.925-56, RG n.º: 1483598179 SSP/BA

Item: 4
Descrição: SUPORTE MICROFONE
Descrição Complementar: PEDESTAL, MICROFONE, MATERIAL AÇO REFORÇADO, PÉS
DOBRÁVEIS, ROSCA 5/8 E 3/8, BARRA DUPLA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
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Valor estimado: R$ 292,4800 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: ANDREI SANTOS SILVA 05062492556 , pelo melhor lance de R$ 192,3400 e a
quantidade de 2 UNIDADE .

3. VALIDADE DA ATA 
 
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r da data de publicação no Diário
Oficial da União - DOU, 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
pra�cados 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 pra�cado no mercado por mo�vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra�cados pelo mercado. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.1.1. 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 mo�vos e comprovantes
apresentados; e 
4.1.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.2. 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. 
 
4.3. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus�fica�va aceitável; 
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no
mercado; ou 
IV - Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra�vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(s). 
 
4.4. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
4.5. 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 jus�ficados: 
4.5.1. Por razão de interesse público; ou 
4.5.2. A pedido do fornecedor.
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5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o fiel e correto fornecimento, para fins de pagamento. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) ........................, Matrícula SIAPE nº .............., lotado(a) no...../UFG,
como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) ........................, Matrícula SIAPE nº .............., lotado(a) no ....../UFG,
como fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das exigências (especificações técnicas, quan�dade, período
de garan�a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis.

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 168/2018. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

 

Goiânia, 20 de Março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Santos Silva, Usuário Externo, em 20/03/2019, às
16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 27/03/2019, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0563468 e
o código CRC 25494C8F.

 

 

Referência: Processo nº 23070.022404/2018-63 SEI nº 0563468

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 22/2019

Processo nº 23070.022404/2018-63

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins�tuição federal de ensino superior e pesquisa,
cons�tuída como autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada
pela Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato
representada pela sua Vice-Reitora, Profª. Sandramara Ma�as Chaves, brasileira, casada, portadora da
Carteira de Iden�dade n.º 745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado
nesta capital, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela alcançada e na quan�dade cotada, 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 suas alterações,
no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 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 COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO (FILMADORA, MICROFONES, SPOT,
REBATEDOR, OUTROS), especificados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão nº 168/2018
o qual vincula-se e 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 quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

 

27.390.044/0001-21 - TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA -EPP

ENDEREÇO: Rua 09 Norte - Lote 01 - Sala 401 - Águas Claras - Brasília - DF. CEP: 71.908-540.

TELEFONE: (61) 3575-0309

EMAIL: tmsolucoesintegradas@gmail.com;

REPRESENTANTE: MAIRA BARBOSA DE ALMEIDA, CPF: 930.178.715-68, RG n.º: 3.070.11 SSP/DF

 

Item: 1
Descrição: FILMADORA PORTÁTIL
Descrição Complementar: FILMADORA, COMPACTA, 4K HDR, COM MÍNIMO 2 ENTRADAS
ÁUDIO XLR, AUTOFOCO (AF) HÍBRIDO RÁPIDO COM DETECÇÃO DE FASE E 4K HDR, CMOS
EXMOR RS DE 1 POL COM MÍNIMO 14,2 MP, GRANDE ANGULAR ZEISS COM ZOOM ÓTICO
12X, VISOR LED, MONITOR LCD TOUCHSCREEN DE MÍNIMO 3,5´. GRAVA 4K EM XAVC S 4K,
DETECÇÃO DE FASE COM ATÉ 273 PONTOS DE REFERÊNCIA, ZOOM ÓPTICO DE 12X PODE
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SER AUMENTADO PARA 18X COM O RECURSO CLEAR IMAGE ZOOM, MANTENDO A
RESOLUÇÃO 4K COM A TECNOLOGIA SUPER RESOLUTION, OU PARA 24X EM HD, DOIS
CONECTORES XLR;
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 18.990,3300 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE , pelo
melhor lance de R$ 14.249,9000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r da data de publicação no Diário
Oficial da União - DOU, 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
pra�cados 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 pra�cado no mercado por mo�vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra�cados pelo mercado. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.1.1. 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 mo�vos e comprovantes
apresentados; e 
4.1.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.2. 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. 
 
4.3. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus�fica�va aceitável; 
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no
mercado; ou 
IV - Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra�vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(s). 
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4.4. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
4.5. 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 jus�ficados: 
4.5.1. Por razão de interesse público; ou 
4.5.2. A pedido do fornecedor.

 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o fiel e correto fornecimento, para fins de pagamento. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Helena Carasek Cascudo, Matrícula SIAPE nº 1127260, lotado(a)
no EECA/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Luizmar Adriano Junior, Matrícula SIAPE nº 2012671, lotado(a)
no PRPI/UFG, como fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das exigências (especificações técnicas, quan�dade, período
de garan�a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis.

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 168/2018. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

 

Goiânia, 20 de Março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por MAIRA BARBOSA DE ALMEIDA, Usuário Externo, em
27/03/2019, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 27/03/2019, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0563470 e
o código CRC DC720439.

 

 

Referência: Processo nº 23070.022404/2018-63 SEI nº 0563470

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 23/2019

Processo nº 23070.022404/2018-63

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ins�tuição federal de ensino superior e pesquisa,
cons�tuída como autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação, criada
pela Lei n.º 3.834 - C de 14.12.60, com sede no Campus II - Samambaia, Goiânia - GO, neste ato
representada pela sua Vice-Reitora, Profª. Sandramara Ma�as Chaves, brasileira, casada, portadora da
Carteira de Iden�dade n.º 745.836 e inscrita no C.P.F. sob o n.º 167.056.881-49 residente e domiciliado
nesta capital, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela alcançada e na quan�dade cotada, 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 suas alterações,
no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Dec. nº 8.250 de 23 de maio de 2014 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 COM FORNECIMENTO
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO (FILMADORA, MICROFONES, SPOT,
REBATEDOR, OUTROS), especificados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão nº 168/2018
o qual vincula-se e 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 quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

29.284.782/0001-10 - TC COMERCIO EIRELI

ENDEREÇO: Avenida dos Engenheiros, 431, sala 609 - Manacás - Belo Horizonte - MG. CEP: 30.840-563.

TELEFONE: (31) 3656-4823

EMAIL: licitacao.tc@outlook.com.br;

REPRESENTANTE: MÁRCIA TENÓRIO DE OLIVEIRA, CPF: 055.441.866-50, RG n.º: MG 12-586.418

Item: 7
Descrição: TRIPÉ
Descrição Complementar: TRIPÉ, PROFISSIONAL 404HD (TRIPÉ + CABEÇA + BOLSA),
MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 4KG, TAMANHO MÍNIMO 77CM, TAMANHO MÁXIMO
160CM, 3 SEÇÕES DE PERNAS, CABEÇA 504HD SOFT CASE SC-1 EM NYLON COM ALÇA DE
MÃO E DE OMBRO, PARAFUSOS DE 1/4´ E 3/8´, PÉS EMBORRACHADOS ANTIDESLIZANTES
F3 PARA SE ADEQUAR ÀS SUPERFÍCIES MAIS LISAS, ALCANCE DE TILT +90¨/-45¨
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 6.818,3700 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: TC COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5.253,5700 e a quantidade
de 2 UNIDADE .
Item: 8
Descrição: SUPORTE MICROFONE
Descrição Complementar: VARA, MICROFONE, BOOMPOLE, COM CABO XLR EMBUTIDO,
COMPRIMENTO MÁXIMO DE 3,25M, COM ESTOJO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.368,7300 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: TC COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.075,1000 e a quantidade
de 2 UNIDADE .

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r da data de publicação no Diário
Oficial da União - DOU, 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
pra�cados 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 pra�cado no mercado por mo�vo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores pra�cados pelo mercado. 
 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original. 
 
4.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.1.1. 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 mo�vos e comprovantes
apresentados; e 
4.1.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
4.2. 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. 
 
4.3. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
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I - Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração,
sem jus�fica�va aceitável; 
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no
mercado; ou 
IV - Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra�vo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(s). 
 
4.4. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
4.5. 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 jus�ficados: 
4.5.1. Por razão de interesse público; ou 
4.5.2. A pedido do fornecedor.

 

5. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A entrega das parcelas do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores, na condição de
representantes da Contratante, os quais deverão atestar os documentos das despesas, quando
comprovado o fiel e correto fornecimento, para fins de pagamento. 
 

5.1.1. Fica designado o(a) servidor(a) Helena Carasek Cascudo, Matrícula SIAPE nº 1127260, lotado(a)
no EECA/UFG, como gestor do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos.

5.1.2. Fica designado o(a) servidor(a) Luizmar Adriano Junior, Matrícula SIAPE nº 2012671, lotado(a)
no PRPI/UFG, como fiscal do Registro de Preços e dos contratos dele oriundos. 
 

5.2. No curso da entrega de cada parcela do objeto caberá ao DMP/UFG, diretamente ou por quem vier a
indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das exigências (especificações técnicas, quan�dade, período
de garan�a, embalagens, etc,) sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada. A UFG poderá
rejeitar, no todo ou em parte, os produtos fornecidos caso os mesmos estejam em desacordo com o
previsto neste Edital, assim como na proposta de preços e documentação da contratada.

5.3. A Universidade Federal de Goiás comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências
porventura verificadas na entrega das parcelas dos produtos entregues para imediata correção, sem
prejuízo das sanções cabíveis.

5.4. A presença da fiscalização da Universidade Federal de Goiás não elide nem minimiza a
responsabilidade da empresa contratada.

5.5. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do objeto deverão ser prontamente
atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. 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 Edital de PE nº 168/2018. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

 

Goiânia, 20 de Março de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por MARCIA TENORIO DE OLIVEIRA, Usuário Externo, em
27/03/2019, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da
Reitoria, em 27/03/2019, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0563473 e
o código CRC 5973D695.

 

 

Referência: Processo nº 23070.022404/2018-63 SEI nº 0563473
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