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SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 139/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 11173/2021

O MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Prof. Joca Rego, n° 151, Centro, Balsas-MA,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA, neste
ato representada pela Sra. CAMILA FERREIRA COSTA, portadora do CPF N® 002.231.343-50, inscrita na
Cédula de Identidade n° 189338020010 SSP/MA, residente neste Município de BALSAS/MA, neste ato
denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do
PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2021, tudo em conformidade com o processo administrativo n® 11173/2021, nas
cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, é a respectiva
homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa ECG COMERCIO E ATACADISTA DE
INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ: 31.768.037/0001-98, localizada na ROD BR
101,0 - Sala 118 -Distrito Industrial, CEP: 58.322-000, Conde/PB, neste ato representada pelo Sr. Gustavo Luiz
Wanderley Costa, Procurador, portador do CPF: n® 030.619.074-59, atendendo as condições previstas no
instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes das Leis Federais n® 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal n® 7.892/2013 e demais legislações
aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

ICLÃUSÜLA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para Futuras Aquisições
de materiais permanentes e suprimentos de informática, visando atender a grande demanda das secretarias
do município de Balsas-MA, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão
Eletrônico para Registro de Preços n® 28/2021, constituindo assim, em documento vinculativo e obrígacional às
partes.

OIÃUSULASEGUNDA-DOSDOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para
,  Registro de Preços n® 28/2021, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua

■' transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

(CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estâo registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO N®
28/2021 - Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

Item

79

Especificação

Switch 8 portas Gigabit - Padrões
e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/
802.3ab/802.3x - Interface: 8x
lO/lOO/lOOOMbps, Auto
Negociação / Auto MDI / MDDC -
Fonte de Alimentação Extema:
Fonte de Energia Extema (Saída:
5VDC/0.6A) - Dimensões
(LxCxA): 127 x 66.5 x 23 mm -
Consumo máximo de energia:
3.9W - Dissipação de calor
máxima: 13.299 BTU/h

Marca

MERCUS
YS

MS108G

Unid

UND

Quant.

136

Valor Registrado R$
Unitário Total

225,96 30.730,56
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Capacidade de Comutação: 16
Gbps - Taxa de Encaminhamento
de Pacotes: 11.9 Mpps - Tabela de
Endereços MAC: 4K - Memória
de Buffer de Pacote: 1.5 Mb -

Jumbo Frame: 16 KB - Método de

Transferência: Armazena e

Encaminha - CE, FCC, RoHS

VALOR TOTAL: R$ 30.730,56 (trinta mil, setecentos e trinta reais e cinqüenta e seis centavos)

3.2. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a fímiar contratações que deles poderão
advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de
serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei n° 8.666/1993, mediante flmdamentação, assegurando-se ao
beneficiário do registro a preferência de fomecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis
alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o
disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

[CLAUSÜLÀ QUARTA- DO PRAZO PÉ VIGÊNCIA DÃ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais
prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso EI do § 3° do art. 15
da Lei n® 8.666/93.

ICLSuSÜLA OUINTA^O FORNECIMENTORLOCAL DAEOTREGA

5.1. Os produtos deverâo ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital,
Termo de Referência - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem
que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os materiais deverão está em perfeita condições
e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem devolvidos e exigidos sua
substituição.

IclIuSULA SEXTA-DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referente ao fornecimento dos materiais objeto da presente Ata será efetuado nos termos do
edital da licitação e anexos.

eiaSJSüLA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO
REEOUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofirer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de
que trata § 1° no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n°
8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alinea "d" do inciso n do art. 65 da Lei 8.666/93, o
Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.
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7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover
as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do
art. 65 da Lei n° 8.666. de 1993.

7.5. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o
órgão gerenciador convocará os fomecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.

7.5.1. Os fomecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fomecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fomecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fomecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela
Prefeitura Municipal de Balsas/MA para determinado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fomecedor e
aquele vigente no mercado à época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira,
serão publicadas no Diário Oficial.

[CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTOO DE PREÇOS

8.1. O fomecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Balsas/MA quando:

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tomarem superiores aos praticados no
mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o mumcípio, nos termos do art. 87
da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
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8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7°, da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da
legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei n® 8.666/93;

83. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. 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:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fomecedor.

8.5.0 fomecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

8.6. A solicitação, pelo fomecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência
mfnima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para
apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando
motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula
nona deste instrumento.

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante
o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicação será efetivada
através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia
subsequente ao da publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo
de sua vigência.

iCLÀÜSÜLA NONA - DAS OBRIGAGOES DA BENEFICIARIA DA ATA _„J

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento
equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma defimda no edital e seus
anexos;
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9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s)
e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus fimcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

f  9.1,7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por
produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços,
para representa-la sempre que for necessário.

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas
execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os
esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento dás obrigações assumidas,
sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

SÕIi^lfilSlPEClMA-OBMGÁCOESDAPREFEnXlRA^. : ' 1

10.1. A Prefeitura compromete-se a:

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados,
quando necessário, às dependências da Prefeitura;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais;

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio
da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor,

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper
imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla, pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem
compatíveis com os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas
pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;
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10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

|ll. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA UTÍLIZAÇÂG DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES __J
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador
da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento dos materiais, decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem (art. 22, §4° do Decreto Municipal n° 006 de 2017);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderâo exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3° do Decreto Mumcipal n° 006 de 2017);

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 5°, do artigo 22 do
Decreto Municipal n" 006 de 2017;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de Balsas/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação
do prazo previsto no §5° do artigo 22 do Decreto Municipal n° 006 de 2017, respeitando o prazo de vigência
da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

SlH^ULAMCIMA segunda - DAS Sj^ÔES ADMNISTRÃTIV^

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa
e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com
artigo 7° da Lei N." 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da
Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

iaSuSüLA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que
dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela
licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula
Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência — Anexo I do Edital da
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Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão
Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei n°.
8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Municipal n° 006/2017.

CLÁUSLJLA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este
instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Balsas/MA, 19 de agosto de 2021.

Qon-rv(£co Sr.
CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributaria.
GERENCIADORA
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DETENTORKleiton Silva dos Santos
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11.3^ Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro
de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada
item registrado na Ata
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que (art. 22. §4^ do Decreto Municipal n» 006 de
2017);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere
este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100%
(cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes (art. 22, §3® do Decreto Municipal n^ 006 de
2017);

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
.  :.:icipante deverá efetivar a aquisição ou contratação
\_^--útada em até noventa dias, observado o prazo de vigência
da ata, conforme o § 5®, do artigo 22 do Decreto Municipal n®
006 de 2017;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de Balsas poderá autorizar,
excepcional e Justificadamente, a prorrogação do prazo previsto
no § 5®, do artigo 22 do Decreto Municipal n® 006 de 2017,
respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo
órgão não participante.

11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
ADMNISTRATIVAS

'  Em casos de inexecuçâo parcial ou total das condições
pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o
contraditório, ficará o fornecedor registrado siyeito às sançõés
previstas no Edital, em conformidade com artigo 7® da Lei N.®
10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do
cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste
instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua
interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o
Edital de Licitação qué deu origem a esta Ata de Registro de
Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo,
em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da
proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente
fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme
quantidades e especificações constantes no Termo de
Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a
esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e
homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que
couber, obedecidas as disposições previstas na Lei n®.
8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto
Mxmicipal n® 006 de 2017.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de
Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições
estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em
três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Balsas/MA, 20 de agosto de 2021.

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
Tributaria.

GERENCIADORA

DOUGLAS COSTA PENA EIRELI
Matheus Marinho Bauer

DETENTORA

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: bf97f334d9419429f0d3a57221aa4973

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 139/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 139/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N® 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 11173/2021

O MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa
jurídica de direito público interno, por meio PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Prof. Joca Rêgo,
n® 151, Centro, Balsas-MA, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBUTÁRIA, neste ato representada pela Sra. CAMILA
FERREIRA COSTA, portadora do CPF N® 002.231.343-50,
inscrita na Cédula de Identidade n® 189338020010 SSP/MA,
residente neste Município de BALSAS/MA, neste ato
denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO
REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO
ELETRÔNICO N® 28/2021, tudo em conformidade com o
processo administrativo n® 11173/2021, nas cláusulas e
condições constantes do instrumento convocatório da licitação
supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os
preços da empresa ECG COMERCIO E ATACADISTA DE
INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS EIREU, CNPJ:
31.768.037/0001-98, localizada naROD BR 101, O - Sala 118
- Distrito Industrial, CEP: 58.322-000, Conde/PB, neste ato
representada pelo Sr. Gustavo Luiz Wanderley Costa,
Procurador, portador do CPF: n® 030.619.074-59, atendendo as
condições previstas no instrumento convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes das Leis Federais n® 8.666/93,
10.520/2002, Decreto Federal n® 7.892/2013 e demais
legislações aplicáveis, e em conformidade cora as disposições a
seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais
para o Registro de Preços para Futuras Aquisições de

CERTIFKADG DlGITAUiENTt



M
UlftKIU UULIAL .

DOS municípios
D3 ESTADO DD

SaO LUiS, TJERçA * 24 DE AGOSTO DE 2021 * ANO XV * 2671

ISSN 2763-860X

materiais permanentes e suprimentos de informática,
visando atender a grande demanda das secretarias do
município de Balsas-MA, conforme especificações do Termo
de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n® 28/2021, constituindo assim, em
documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e
instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de
Preços n® 28/2021, completando-a para todos os fins de direito,

independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes
em todos cs seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da
proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO N® 28/2021 -
Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

Especificação

Switch 8 partas Gigaliit • Fadrtes e
Protocolas; IEEE 802.3i/BQ2.3u/
a02.3ali/ao2.3x-Intor&ce: Sx
lO/lOOnOOOMbps, Auto Negodação I
Auto MOI / MDDC - Fonte de

Alimentação Externa: Fonte de Energia
Externa (Salda: 5VDC/0.6A) -
Dimensões (LzCzA): 127 x 66^x23
mm - Consuma máximo de energia:
3JW • Dlsstpaçio de calor
13^9 BTU/h -Capacidade de
Totnntaçio: lõGbps.Taxade
incaminhamento de Pacotes: 11.9
Mpps 'Tabela de Endereços MAC; 4K -
Memória de BufTer de Pacote: l.S Mb-
[umbo Frame: 16 KB • Método do
ttnnsferêDcia: Armazena o Encaminha
CB. FCC, RoHS

MERCUSYS

MSlOSâ

ValerRsglsbado^S

30.730.56

VALOR TOTAL: R$ 30.730,56 (trinta mil, setecentos e trinta
reais e cinqüenta e seis centavos)

3.2. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o
disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a
Administração a firmar contratações que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica ou a contratação
direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas
hipóteses previstas na Lei n® 8.666/1993, mediante
fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a
."^•^.ferência de fornecimento em igualdade de condições.

. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as

especificações resumidas do objeto, como as possíveis
alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial,
na forma de extrato, em conformidade com o disposto no
parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações,
contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial,
conforme inciso III do § 3® do art. 15 da Lei n® 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA
ENTREGA

5.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação,
quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de
Referência - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância
destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo
de reclamação por parte da inadimplente. Os materiais deverão
está em perfeita condições e de acordo com o Termo de
Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem
devolvidos e exigidos sua substituição.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referente ao fornecimento dos materiais
objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da
licitação 6 anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO
NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO
ECONÒMICO-FINANCEIRA
7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos
nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata §
1® no art. 65 da Lei n® 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão
fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d"
do inciso II do art. 65 da Lei n® 8.666/93 ou redução dos preços
praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na
alínea "d" do inciso II do art. 65 da Léi 8.666/93, o Órgão
Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência
de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a
Prefeitura (órgão Gerenciador) promover as negociações junto
aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea
"d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

7.5. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço
praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços
aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o'
órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso ai
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e semj
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar iguali
oportunidade de negociação. '

j

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá
proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação'
mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura
Municipal de Balsas/MA para determinado item. '

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão
não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-
se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no
mercado à época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de
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desequilíbrio da equação ecpnômico-financeira, serão "publicado ná imprênsá oficial,
publicadas no Diano Oficial,

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura
Municipal de Balsas/MA ̂ an^: ̂ „

8.9. No caso de ser ignorãdo, incéito ou inacessível o endereço
do fornecedor, a comunicação será efetivada através de
publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o
preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da
publicação.

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro He Preços, Fêm
justificativa aceitável;

'^"é.iòl^^tá"de Registro Üe PfeçoFRécoírènte' desta licitação "
será extinta, autõmãticamenté, por decurso do prazo de sua
vigência.

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese
de se tomarem superiores aos praticados no mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de
contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei
8.666/93;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA
ATA

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada
a:

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva
nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração nos termos do.art. 87,-da Lei 8.666/93; . , 9.1^. Executar objeto nas ̂ ndições acordadas, i^as

'.6. For impedido de licitar^e çõnbãtarbt^ aÁHministo
termos do art. 7®, da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estcibelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada
pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação
pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses
contidas no art. 78 da Lei n® 8.666/93;

8.3. O cancelamento de registro^ nas hipóteses previstas,
assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado
por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. 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:

quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus
Mexo"s;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou
indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega
do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou ò acompanhaméntó pelo contratante;

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5
(cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação
atualizada de habilitação e qualificação cujas validados
encontrem-se vencidas;

9.1.5. Rêspónsábilizár-se pelos éncárgos fiscais e comerciais
resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas,
previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a
saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não
manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da

].l. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento
de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente
de caso fortuito ou força maior;

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço
registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de
15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos
que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão
da Administração Pública Municipal.

--^-'-contratãçãd;"-

9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em
parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis, a contar da data da notificação, por produtos com
características e garantia estabelecida no edital e seus anexos; '

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante'
todo período de vigência da ata de registro de preços, para'
representa-la sempre que for necessário. i

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito,
quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do'
objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita!
execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.,

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas,'
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem
qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais.obrigações definidas no Edital e anexos.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade
de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela
ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os
critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

•  - ... w>.CLÁUSULA-DÉCIMA-OBIUGAÇÕES DA PREFEITURA

8.8. Da decisão da autoridade coihpetente do órgão 10.1. A Prefeitura compromete-se a: |
gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante 10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa
o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o

CERTIRCADO DIGITALMEHTE



ÜIAKIU UMUAL .

DOS municípios
DD EST«OD DD

São LUÍS, TERçA * 24 DE AGOSTO DE 2021 * ANO XV * N^ 2671

ISSN 2763-860X

acesso de empregados, propostos ou representantes da
CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário,
às dependências da Prefeitura;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando
solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do re^stfb de"'
preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota
de empenho, a ser repassada via fax du outro meio ou retirada
pessoalmente pelo fornecedor; - - ..

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade
encontrada na entrega/prestação dò objeto e interromper
imediatamente a aquisição/prestáçãõ, se for o caso;

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as
condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a
comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis
com os praticados no mercado;

(  .1.7. Rejeitar, no todo ou'em parte, os produtos em
V—.Jjacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo
fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de
serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA miUZAÇÃÓ^bÀ Af A
DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO
PARTICIPANTES

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta ao Órgão Gerenciador, desde què devidamente
comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não
participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu
interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este,
através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos

^  iços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro .de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento dos materiais, decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro
de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do,quantitativo de cada
item registrado na Ata
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem (art. 22, §4a do Decreto Municipal
n2 006 de 2017);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere
este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100%
(cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes (art. 22, §3^ do Decreto Municipal n® 006 de
2017);

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar. a.;aqiiisição..ou contratação.

solicitada em até noventa dias, observado p prazo de vigência
da ata, conforme § S®, do artigo 22 do Decreto Municipal n® 006
de 2017;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de Balsas/MA poderá autorizar,
excepcional e justíficadamente, a prorrogação do prazo previsto
no §5° do artigo 22 do Decreto Municipal n^ 006 de 2017,
réspeitàndò o prãzò dé'vigência da"áta, quando solicitada pelo
órgão não participante.

•11^7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à ;
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações >
contratualmente assumidas é a aplicação, observada a ampla'
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
ADMNISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições
pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o
contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções
previstas no Edital, em conformidade com artigo 7® da Lei N,2
10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do
cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste
instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
que seu ato ensejar.

^cláusula DÉCII^ terceira - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Í3li. Às omissões desta Átã e ás dúvidas óriundás dé'sua
interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o
Editêd de Licitação quê deu origem' a esta Ata de Registro de
Preços e a proposta apresentada pela liçitante, prevalecendo,
em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da
proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente
fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme
quantidades e especificações constantes no Termo de
Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a.
esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e
homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que
couber, obedecidas as disposições previstas na Lei n^.
8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto
Municipal n® 006/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de'
Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA. j
E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições;
estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em|três vias de igual teor e forma, para um só efeito. |
Balsas/MA, 19 de agosto de 2021. >

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
Tributaria.

GERENCIADORA

ECG COMERCIO E ATACADISTA

ELETROELETRONICOS EIRELI

'Gustavo Luiz Wanderley Costa

DE INFORMÁTICA E

CÊRTIFIC.^0 DKSÍTALi/IENTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 140/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Na 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nb 11173/2021

O MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa
jurídica de direito público interno, por meio PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Prof. Joca Rêgo,
n® 151, Centro, Balsas-MA, através da SECRETARIA

MUNICIPAL DE FINANÇAS. PLANEJAMENTO,?. GESTÃO
TRIBUTÁRIA, neste ato representada pela Sra. CAMILA
FERREIRA COSTA, portador^do,CPF^
inscrita na Cédula de Identída"de nBT89338d2'Ò'òTÍ SSWM^
residente neste Município .de,.BALSÀS/MA.^néste. ato
denominado simplesmente ORGÂO GERENCIADOR DO
dcgisTRO de PI^ÇOS,_realizado,,.ppr:.meio-do.. pregão
.ETRÔNICO NB 28/2021, tudo em conformidade com o

^rvjcesso administrativo nfi í 1173/2021, "nâs cíáüsulas e
condições constantes do instrumento convocatório da licitação
supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os
preços da empresa LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE
INFORMARICA EIRELI, CNPJ: 34.770.156/0001-73,

localizada na Avenida Canaâ, n® 3000, setor.l, CEP: 76870-140,
Ariquemes/RO, neste ato representada pelo Sr. José Aparecido
Bemardineli, Administrador, portador do RG: n® 1.328.811-
SESDEC/RO, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e as constantes desta Ata de Registrò-de Preços,-
sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais
nB 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nB 7.892/2013 e

demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as
disposições a seguin--

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais
para o Registro de Preços para Futuras Aquisições de
materiais permanentes e suprimentos de informática,

/  lando atender a grande demanda .dasrsecretarias.do
inicípio de Balsas-MA. conforme especificações do Termo

de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n" 28/2021, constituindo assim, em
documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta.Ataxtodos^os-documentos.e..
instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de"
Preços nB 28/2021, completando-a para todos os fins de direito,
independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes
em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da
proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO Nb 28/2021 -
Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

30

MemOiia DDR4 • 8 GB para PC; -
Sapaddade de aimazenamento: 6
3B:. Veloddade daPrequãnda:
2.40QMHZ;. TensBo de alimentapâo
Vdd): 1.2 V; • Arqnitecura DDIU;
rraasftirtacia de quatro dados por
dclode clocki-l^mperatuia de
SpeiafAo: 0 aSS 'C; -Ttpo de
Suiat: istetlesve e aaqneiiclal.- •
Memdiia nm registro: (Nio ECC];-
Nfemãrla: (Spaõreaoas DBAM): -
>iBnN(1nde da clnoai 288:

K-MEMORY

Q40Q/8GB
ini 134 310.53 12.817.02

101

>SD 240 Qb: • Capacidade; 240 GB;
, Sata m.- - 2.5* 7 mllfmatro»
lintrealim); Tcansfarêacla:; -
Leitora sequeocla!: até 53QMB/S; -
Sravaçãa eaipLencial: a partir da
iSOMB/a; - Leitura alsatdrla: atí
J JK lOPS; - Gravaoio ajeatiria: até
MEIOPS; Eeeigia:; - ConíumO;
LISW; -T^ssâo: 5V ± SH; COTA
2HINCIPAL 75H

CMGSPEC
P4-240GB

283 269.11 76.158.13

102

3SO 240 Gb;. Capaddads: 240 GB:
' Sata ni: - 2.5* 7 milímetros

VltiasUnüiTiaasferênclau ■
Leitura sequeadali até S30MB/S: •
Grsvaç&o seqOenciaL a partir do
9S0MB/S; • Leitura aleatória: até
9SKI0PS: ■ Gravação aleatéiia: até
44KIOPS: Energia;: •Coosumo:
).15W:*Teos&o: 5V£ 5K: COXA
PRINCIPAL 7S*

nNGSPEC

P4.240GB
UN 94 269,11 2S.29S.34

VALOR TOTAL: R$ 144.271,49 (cento e quarenta e quatro mil,
duzentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos)

3.2. p preço contratado,será;fiM e irreajustável, ressalvado o
disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência dé pVeçòs registrádós hão "obrigará" a'
Administração à firmar contratações que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica ou a contratação
direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas
hipóteses previstas na Lei nB 8.666/1993, mediante
fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as,
especificações resumidas do objeto, como as possíveis
alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial,,
na forma de extrato, em conformidade com o disposto no
paiágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

iCLÁUSULA-.QUARTA ̂  DO PRAZO .DE VIGÊNCIA DA ATA-DE
:REGIStRODE PREÇOS - . . ... .. .p
4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações,
contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial,
conforme inciso III do § 3b do art. 15 da Lei nB 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA
ENTREGA

5.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação,
quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de
Referência - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância
destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo
de reclamação por parte da inadimplente. Os materiais deverão
está em perfeita condições e de acordo com o Termo de
Referência e, a preposta apresentada, sob pena de serem
devolvidos e exigidos sua súbstiturçãò.

Item Especificação Marca
1

Unld touant.
Palor Reais Irado RS

LJzdtSTle ITotAl

I

CLÁUSULA SEXTA - DO PACSAMENTO
6.1. Os pagamentos referente ao fornecimento dos materiais
objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da
licitação e anexos. j
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATÍCADO
NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos
nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata §
IB no art. 65 da Lei nB 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão
fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d"

CÊRTIFICAOO DlGITAUiÊHTe


