
F  i-E

SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2021
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. Jeca Rêgo, n° 151, Centro, Balsas-MA,
através da SECRETARIA MUNICff AL 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 ENOQUE INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ:
16.677.622/0001-99, localizada na Q SCN Quadra 01, número 79, bloco F, sala 512, Ed. América Office Tower,
Asa Norte, CEP: 70.711-905, Brasília/DF, neste ato representada pelo Sr. Leandro Borges Amorim, Diretor,
portador do CPF: n° 711.736.091-72, 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:
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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 obrigacional às
partes.

[ciaUSUlXSEGIJÍ^^ DOCUMENTOS ÍNTEGRANTOS^

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

i  ) transcrição, obrígando-se as partes em todos os seus termos.

Í^ÃTJSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS REGISTRADOS " fl

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:

Item

24

Especificação

Nobreak 1200 VA. Bivolt: Entrada
115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~

- Filtro de linha - Estabilizador

interno com 4 estágios de regulação -
Forma de onda senoidal por

aproximação (retangular PWM) - DC
Start - Battery Saver: evita o

consumo desnecessário da carga da
bateria, preservando a sua vida útil -
Autodiagnóstico de bateria: informa

quando a bateria precisa ser
substituída - Recarga automática das

Marca

RGT

NOBR

EAK

NEW

WAY

1200-

CÓD:
4137

Unid

UND

Quant.

150

Valor Registrado R$

Unitário

R$

702,00

Total

R$

105.300,00
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baterias em 4 estágios, mesmo com o
nobreak desligado - Recarregador

Strong Charger: possibilita a recarga
da bateria mesmo com níveis muito

baixos de carga. - True RMS: analisa
os distúrbios da rede elétrica e

possibilita a atuação precisa do
equipamento. - Ideal para redes
instáveis ou com geradores de

energia elétrica. - Autoteste: ao ser
ligado, o nobreak testa os circuitos
internos, garantindo assim o seu

funcionamento ideal. - Interativo -

regulação on-line. - Inversor
sincronizado com a rede (sistema
PLL). - Porta fusível externo com

unidade reserva. Proteção:

41

Switcb 24 portas GIGÁBIT
GERENCIAVEL. Padrão IEEE

802.31, IEEE 802.3U, IEEE 802.3ab,
IEEE802.3Z, - IEEE 802.3ad, IEEE
802.3X, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, -
IEEE 802.1W, IEEE 802.1q, IEEE
802.1X, IEEE 802.1p - 24 Portas

10/100/1000MbpsRJ45
(Autonegociaçâo/Auto MDI/MDIX) -
4 Slots SFP lOOOMbps - 1 Porta
Console RJ45 - I Porta Console

Micro-USB - lOBASE-T: Categoria
de cabo UTP 3,4,5 (máximo de

lOOm) - lOOBASE-TX/lOOOBase-T:
Cabo de categoria UTP 5,5e ou
acima (máximo de lOOm) -

IGOOBASE-X: MMF, SMF (máximo
de lOOm) - Fonte de Alimentação:
100-240VAC, 50/60HZ - Consumo

de Energia: Máximo: 19.15W
(220V/50Hz) - Montagem: Rack
Mountable - Consumo máximo de
energia: 15.33W (220V/50Hz) -
Largura de Banda / Baclq)lane:

56Gbps - Taxa de Encaminliamento
de Pacotes: 41.67Mpps - Tabela de
Endereços MAC: 16k - Jumbo
Frame; 9216 Bytes - Suporta
prioridade 802.1p CoS/DSCP -
Suporta 8 filas de prioridade -

Agendamento de fila: SP, WRR,
SP+WRR - Limite de Taxa por
Porta/Fluxo - Voz VLAN -

Roteamento Est

TP-

LINK

TL-

SG342

8

UND 166
R$

1.650,00

R$

273.900,00

42
Switcb 24 portas GIGABIT

GERENCIAVEL. Padrão IEEE

TP-

LINK
UND 55

R$

1.650,00

R$

90.750,00
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802.3Í, IEEE 802.3U, IEEE 802.3ab,
IEEE802.3Z, - IEEE 802.3ad, IEEE
802.3X, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, -
IEEE 802.1W, IEEE 802.1q, IEEE
802. Ix, IEEE 802. Ip - 24 Portas

10/100/1000MbpsRJ45
(Autonegociação/Auto MDI/MDDC) -
4 Slots SFP lOOOMbps - 1 Porta
Console RJ45 -1 Porta Console

Micro-USB - lOBASE-T: Categoria
de cabo UTP 3,4, 5 (máximo de

lOOm) - lOOBASE-TX/lOOOBase-T:
Cabo de categoria UTP 5,5e ou
acima (máximo de lOOm) -

lOOOBASE-X: MMF, SMF (máximo
de lOOm) - Fonte de Alimentação:
100-240VAC, 50/60HZ - Consumo

de Energia: Máximo: 19.15W
(220V/50Hz) - Montagem: Rack
Mountable - Consumo máximo de

energia: 15.33W (220V/50Hz)-
Largura de Banda / Backplane:

56Gbps - Taxa de Encaminhamento
de Pacotes: 41.67Mpps - Tabela de
Endereços MAC: 16k - Jumbo
Frame: 9216 Bytes - Suporta
prioridade 802.1p CoS/DSCP -
Suporta 8 filas de prioridade -

Agendamento de fila: SP, WRR,
SP+WRR - Limite de Taxa por
Porta/Fluxo - Voz VLAN -

Roteamento Est

TL-

SG342

8

44

Switch 24 portas GIGABIT.
Padrõ:IEEE802.3x Full duplex and
FIowcontrolIEEE802.3 lOBASE-T

IEEE802.3U lOOBASE-TX

IEEE802.1p Priority Queueing (CoS)
IEEE802.3Z lOOOBASE-X -

Montagem: Rack Mountable
Cabeamentp suportado:10BASE-T:
UTP categoria do cabo 3,4,5

(máximo 100 m) lOOBASETx: UTP
categoria do cabo 5,5e (máximo 100
m) EIA/TIA568 100 íí STP (máximo
100 m) lOOOBASET: UTP categoria
5E ou superior (máximo lOOm
Quantidade de portas: 24 portas

10/100/1000 Mbps com negociação
de velocidade automática; Auto

MDLMDI-X: Detecção automática
do padmo do cabo

(Normal/Crossover LEDs
mdicadores:Alimentacão (power).

TP-

LINK

TL-

SG102

4D

UND 36
R$

650,00

R$

23.400,00
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Link/Atividade por porta e Indicação
de velocidade automática

Aprendizado de endereços MAC:
Aprendizado e atualização
automática - Método de

Transferência: Armazena e

Encaminha - Suporta controle de
fluxo IEEE 802.3x para modo FuU
Duplex e backpressure para o modo

half duplex - Arquitetura de
encaminhamento sem bloqueio que
encaminha e filtra os pacotes em

plena velocida

Access Point com check-in social

network: Modo de operação:
Roteador, Repetidor wireless,
Capacidade simultânea: Até 60

usuários navegando, Freqüência: 2,4
GHz, Potência de RF: 500 mW,

Antenas: 2 antenas removíveis 5 dBi,
Cobertura wireless: 300 m4, Padrão:
IEEE 802.11 b/g/n 300 Mbps 2T2R,
Chipset: RaIinkRT3662, Flash: 8

MB, SDRAM: 64 MB, Sensibilidade:
-90 dBm, Padrão: 10/100 Mbps,

Porta; 1 WAN/LAN (PoE passivo) e 1
LAN, Wireless: Opção de ocultar
SSID corporativo, Compatibilidade
com a função check-in Facebook Wi-
Fi, Segurança; WEP / WPA-PSK
(TKIP/AES) / WPA2-PSK (AES),
Multi SSID: 2, Isolamento de SSID:
SSID para rede visitante diferente da
rede cooporativa, QoS: Controle de
banda por SSID, Alocação dinâmica
porxisuário, Métodos de alimentação:
Alimentação PoE passiva: De 12 a 24

V (Injetor PoE vendido
separadamente). Fonte de

alimentação: Entra(k: 110/240 Vac
60 Hz / Saída: 12 Vdc (Bivolt),

Roteador wifi 1200Mbps AC. Padrão
TF.RF. 802.1 la/b/g/n/ac. Wi-Fi 5.

Freqüência - 2.4Ghz até 300 Mbps -
5Ghz até 867 Mbps. Quantidade de
antenas 4. Potência da Antena 5dBi.
Quantidade de portas 4. Quantidade
de portas LAN 3. Quantidade de

portas WAN 01. Modos de operação
- Roteador - Repetidor - Cliente

Wireless - Ponto de Acesso

Segurança WPAWPA2/PSK com
criptografia TKIP e/ou AES.

TP-

LINK

TL-

WR84

IHP

UND

TP-

LINK

Archer

C50

UND

39

315

R$

400,00
R$

15.600,00

R$

250,00

R$

78.750,00
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Recursos - MU-MIMO -

Beamforming - Configuração e
gerenciamento via app - Controle

Parental - QoS (Controle de Banda) -
Con^atível com IPv6 Cobertura até

80m^, Requisitos do sistema,
Assinatura com um provedor de

serviços de Intemet ̂ ara acesso à
Internet), Voltagem Bivolt, Tipo de
tomada lOA COTA PRINCIPAL

15%

98

Roteador wifi 1200Mbps AC. Padrão
IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Wi-Fi 5.

Freqüência - 2.4Ghz até 300 Mbps -
5G^ até 867 Mbps. Quantidade de
antenas 4. Potência da Antena 5dBi.
Quantidade de portas 4. Quantidade
de portas LAN 3. Quantidade de

portas WAN 01. Modos de operação
- Roteador - Repetidor - Cliente

Wireless - Ponto de Acesso

Segurança WPAWPA2/PSK com
criptografia TKIP e/ou AES.
Recursos - MU-MIMO -

Beamforming - Configuração e
gerenciamento via app - Controle

Parental - QoS (Controle de Banda) -
Compatível com IPv6 Cobertura até

80m^, Requisitos do sistema,
Assinatura com um provedor de

serviços de Internet (para acesso à
Internet), Voltagem Bivolt, Tipo de
tomada lOA COTA PRINCIPAL

75%

TP-

LINK

Acher

C50

UND 105
R$

250,00

R$

26.250,00

Valor Total: R$ 613.950,00 (seiscentos e treze mil, novecentos e cinqüenta reais).

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 preferência de fomecimento em igualdade de condições.

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

[SfflJSULA QUARTA - DO PRAZO PE 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 IH do § 3° do art. 15
daLein® 8.666/93.
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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.

iCLÁUSÜLA SEXTA-DO PAGAMENTO

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

ICLÂUSÜLÀ SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO
illF.lí:QTnT.fBRTQ 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 § 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 11 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 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.

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 fomecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso H 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 mo 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.
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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 desequilíbrio da equação econômico-financeira,
semo publicadas no Diário Oficial.

lcEIu§ií£mfAVÃ'::WcÃJ^icli^ -..JZIl
8.1.0 fornecedor 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. Descun:q)rir 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;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

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 fornecedor.

8.5.0 fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando: ;
I
I

8.5.1. Comprovar estar in^ossibilitado 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 Mumcipal.
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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 fomecedores, 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 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.

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

ff̂ ÂTMjT;rNONA-DAS.OBRIGACÕESPABENEFlClÀRIADAATA ~ , J

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

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retfrar 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 definida no edital e seus
anexos;

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 acon^anhamento 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. 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;

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 das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.
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CLMISUIA décima - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

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 fomecedor;

10.1.4. Notificar o fomecedor 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 conçrovar que os preços registrados permanecem
con^atíveis 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 fomecedor, além daqueles que rão apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

jll. CLÃUSmÁ DÉCIMA PRIMEmA - DA ÜTILIZAÇAO DÁ ÀTA DÊ REGlSH^ DE PREÇOS POR]
lÓRGÃO 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 fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fomecimento dos materiais, decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações anteriormente ̂ sumidas.

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 Mumcipal 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 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;
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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.

EEÃUSUtA DÉCIMA SÉGCTPA - DÀS^ÃHC@S ADMNISTRATfi^

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.

ICLAUSULA 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
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.

ICLAÜSULA 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. |

• I

Balsas/MA, 19 de agosto de 2021.

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributaria.
GERENCIADORA

LEANDRO BORGES P Assinado de forma digitai por LEANDRO
AbORGESAMORIM:71173609172

AI\/10Rli\/l:71 1 736091^2'Paabs;2021.08.23 122137-oyoo'
ENOQUE INFORMÁTICA LTDA ME

Leandro Borges Amorim
DETENTORA

n Assinado de forma digital
ENOQUE I por ENOQUE INFORMÁTICA
INFORMÁTICA /^LTDA:16677622000199
LTDA;16677622000;99rl^dòs: 2021.08.2312:22:09

-03'00'
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na CLÁUSULA TERCEIRA, a OUTORGANTE TRANSMITENTE
anui neste instrumento, para que fique pertencendo o referido
imóvel o OUTORGADO ADQUIRENTE, sem qualquer
condição/restrição.
CLÁUSULA QUINTA: Fica expressamente autorizado o
OUTORGADO ADQUIRENTE, por este instrumento a constituir
hipoteca de direito real. dando em garantia o imóvel para
financiamento junto às instituições financeiras, integrantes do
sistema nacional de habitação, ou a qualquer outra que seja ou
lhe convier.

CLÁUSULA SEXTA: Art. 36, parágrafo único, da Lei do
Executivo n®033/2014, Para a efetivação da referida
regularização fundiária, fica o proprietário do imóvel obrigado a
responder por qualquer vício e demanda judiciais que por
ventura aconteçam.

CLÁUSULA SÉTIMA: O presente imóvel supramencionado fica
avaliado em R$109.700,00 (cento e nove mil, setecentos
reais), conforme laudo de avaliação emitido pela Secretaria da
Fazenda da Prefeitura Municipal de Alto Pamaíba - MA, datado
de 10 de agosto de 2021, assinado pelo Sr. Rogério Borges de
Sousa - Diretor de Tributos.

O presente título é firmado, aceitando expressamente o leito o
foro desta Comarca de Alto Pamaíba-MA, com renúncia de

íilquer outro por mais privilegiado que seja.

Alto Pamaíba, Estado do Maranhão. 10 de agosto de 2021.

ITAMAR NUNES VIEIRA

MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA
PRESIDENTE DO ITALPA

OUTORGANTE TRANSMITENTE

DANILO BATISTA ALBUQUERQUE

PROCURADORIA GERAL ADJUNTO
Portaria N- 11-A, de 04 de janeiro de 2021 - OAB/MA n® 17474-
A

MARIA SALVADORA DA SILVA

OUTORGADO ADQUIRENTE

Publicado por: PEDRO HENRIQUE FORMIGA ROCHA
Código identificador: 10b62a7a7828ce399d012e8fd297e938

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

I

DE REGISTRO DE PREÇOS N® 136/2021. PREGÃO
ELETRÔNICO N® 28/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 136/2021

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 ENOQUE INFORMÁTICA LTDA ME,
CNPJ; 16.677.622/0001-99, localizada na Q SCN Quadra 01,

número 79, bloco F, sala 512, Ed. América Office Tower, Asa
Norte, CEP: 70.711-905, Brasília/DF, neste ato representada
pelo Sr. Leandro Borges Amorim, Diretor, portador do CPF: n®
711.736.091-72, 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 segiür:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1

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 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 os 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:

(um Especificação

Switcb 24 portas GIGABIT
GERENCIAVEL. Padrão IEEE 802 1EE£|
B02.3U. IEEE 802.3ati. lEEESOUz. - IEEE
302Jad. IEEE S02.3X. IEEE e02.1d. IEEE
802.1S. - IEEE 802.1W. IEEE S02.1q. IEEE
aa3.1x. IEEE a02.1p '24 Portas
lO/lOO/lOQOMbpS EI45
'Autonogocisçâo/Auto MDl/MODO - 4
Slots SET lOCOMbps • 1 Porta Coosole
EJ4S • I porta Console Micre-USB -
10BASE-T: Categoria do cabo UTF 3, 4. 3
rodilino de lOOra) - lOOBASE.
IX/lOQOBass-T: Cabo de categoria UTF S.

u acima (minino de lOOm) •
lOOOBASE-X: MMF, SMF (mdxlmo de
lOOml - Fonte de Alimentação:
100-240VAC. SO/eOHz'Consumo de
Energia; Máximo: I9.15W (22(}V/50Hal -
Montagem; Back Mountoble • Consumo

de energia: 15J3W C220V/50Hz) •
Largura de Banda I Badiplase: SSGbps -
T&X3 do do PACOtOS:

41.67Mpps-Tabela de Endereços MAC:
Ifik • Jumbo Fiame: 9216 Bytes-Suporta
rriofidade 802.1pCoS>DSCP-Suporta 3
Bas de prioridade -Ageodamento da Ela:
SP. WRR, SP+WHR- Limite da Taxa por
Porta/Fluxo • Voa VIAN 'Hoieamento Est

Switcb 24 portas GIGABIT
GERENCIAVEL. Padrão IEEE a02JI. IEEE
a02.3u. IEEE 602.3ab. IEEE802.3Z. - IEEE
a02.3ad. IEEE BQ2.3x. IEEE a02.1d. IEEE
a02.1s. ■IEEEa02.Iw, IEEE 802.1q, IEEE
I02.1X. IEEE 602.Ip ■ 24 Portas
10/IOO/1000Mbp9PJ45
Autonegoclaçâo/Auto MDI/MDK) >4
òlots SFP lOOOMbps -1 Porta Console
^45 -1 Porta Console Mlcro-U53'
lOBASE.T: Categoria do cabo DTP 3.4. S
máximo do lOOm) - lOOBASE-
nviaoOEase-T: Cabo de categoria UTF 3.
le ou acima (máximo de lOOml •
lOOOBASE-X: MMF. SMF (oiáxlmo de
lOOm) • Fonte de Alimentação:
I00-240VAC. SO/EOHz* Consumo do
^igia: Máximo: 19.1S\V(22(IV/50HaI •
vloDtagem: Rack Mountable - Consumo
náxlmo de energia: I5.33W (220V/50Hcl -
Largura de Banda/Backplane: 56Gbps.
raxa de Encaminhamento de Pacotes;
il.67Mpp9-Tabela de Endereços MAC:
I6k-Jumbo Frame: 9216 Bytes • Suporta
rriorldade 602,Ip CoS/OSCP- Suporta 8
ilasde prioridade-Agendamenla da fila:
SP. WRR. SP+WRR - Umlte da Tua por
?Qrta/FlutQ . Vos VLAK - Roteamento Est

rP-UNKH.-
3G3428

LJaid )uaiiL
Valor Registrado R$

lis 273.900,00

RS 90.750,00
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Swlcell 24 portas GICABfT.
Padrõ:lEEE602.3x FuE doplex and Flow
control IEEEeOZ.3 10BASE-TIEEEB02.3U
lOQBASE-TX lEEEBOZ.Ip Phorily
Qucucing (CoS) IEEEe02.3z lOOOBASE-X
MoQtagem: Raek Moantable

Cabeameato supottado:10BASE-T: UTP
categoria do cabo 3.4.5 (má,ti,mo 100 m)
lOOBASETx: UTP categoria do cabo 5. Se
'mázimo 100 ml E!A/nA56S 100 Q STP
(máliino 100 m) lOOOBASET: UTP
categoria SE ou superior (máziino lOOm
Quaotidade do portas: 24 portas
10/100/1000 Mbps com negociação de
vaiocidada automática: Auto MDI/MDI-X:
Detecção automática do padrão do cabo
Nortrial/Crassaver LEDs
mdlcadoresAiimentaç&o (power),
• tnWAHvtriftrift por porta e Indicação da

.-elocldade automática Aprendizado de
endereços MAC: Aprendizado e
atualização automática - Método de
Transferência: Armazena e Encaminha -
Snporta controle do Quxo IEEE 802Jz
para modo Full Duplex e backpressure
lara o modo balf duplex • Arquitetura do
incaminhamento sem bloqueio que
encaminha e flltia os pacotes em plena
velocida

Access Poiot com checic-in social Dotwotic:
Modo de üpecaçSn: Roteador. Repetidor
wlreless. Capacidade simultânea: Até EÜ
usuários navegando, Frequênda: 2.4 GHz.
?otãncia de RF: SOO mW. Antenas: 2
antenas ramovivuls S dBL Cobertura
wireiess: 300 m4, Fadrão: IEEE 602.11
b/g/n 300 Mbps 2T2R. Ctüpsei: Rallak
RT3662. Flash: 6 MB, SDRAM: 64 MB,
Sensibilidade; -9Ü dBm. Fadrão: lO/IOQ
Mbps. Poita:l WAN/LAN (PoE passivo) a
1 LAN. Wireiess; Opção do ocultar SSID
corporativo. Compatibilidade com a
ÜDçãocbeck-InFacebook Wl-FL
Segurança; WEP / WPA-PSK (TCIF/AES) /
AÍFA2-FSK (AES). MuIU SSID; 2.
Isolamento do SSID; SSID para rede
visitante diféreate da rede cooporatlva.
QoS: Controle de banda por SSID.
Alocação dinâmica por usuário. Métodos
de alimentação: AUmontaçãn PoE passiva:
Dc 12 a 24 V (Injctor PoE vendido
separadamente). Fonte de ellmentação:
Entrada; 110/240 Vac 60 Hz/ Salda: 12
Vdc iBlvolt),

Roteador vd& UOQMbps AC. Padrão
IEEE e02.11a/b/g/n/ac. Wi4T 5.
Frequênda • 2.4Gliz até 300 Mbps - SGhz
até 867 Mbps. Quantidade de antenas 4.
Foténda da Antena SdBi. Quantidade de
Mrtas 4. Quantidado de portas lAN 3.
Juantldadc de portes WAN 01. Modos do
iperação - Roteador • Repetidor - Cliente
iVireless • Ponto do Acesso Segurança
,VPAWPA2/PSK com criptografia TX3P
!/ou AES. Recursos - MU'M1M0 -
Icamforming - Configuração e
jeiendamento via app • Controle Parental
OoS (Controla de Banda) - Compatível
pom IPv6 Cobertura até 80m'. Requisitos
do sistema. Assinatura com um pravedor
da sorviças de Internet (para acesso ã
Internet). Voltagem Bivoit. Tipo de
■ornada ICA COTA PRINCIPAL 75*
Roteador wifi lãOOMbps AC . Padrão
IEEE BOZ.Ila/b/g/o/ae. Wl-Fi S.
Frequênda-2.4Ghz até 300 Mbp9-5(22iz
ité 867 Mbps. Quantidade de antenas 4.
Potência da Antena SdBL Quantidade de
portas 4. Qoantidado de portas LAN 3.
}uantidado de portas WAN 01. Modos de
operação ■ Roteador • Repetidor - Cliente
Wireiess-Ponto de Acesso Segurança
WFAWPA2/PSKcom criptografia TOP
'/ou AES. Recursos • MU-MIMO •
leamforniing - Configuração e
gerenciamento via app - Controle Parental

QoS (Controle de Banda)-Compatível
com Cobertura até BOm'. Requisitos
do sistema. Assinatura com um provedor
da serviços de Internet Cpaca acesso ã
Internet). Voltagem Blvolt. Tipo de
tomada lOA COTA PRINCIPAL 75*

tP-UNKTL-
SG1024D

IP-UNKTL-
WRSãlHP

TP-UNK
AndierCSÜ

TP-UNK
Acher C90

as 400,00

RS 26.250.00

—.'ilor Total: R$ 508.650,00 (quinhentos e oito mil,
seiscentos e cinqüenta reais).

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
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 extrata, 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 8 anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO
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 §
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 Lei 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 fomecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e

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

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá

CERTIFfCADO OíGÍTALÍ/lÊHTe
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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
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão
publicadas no Diário 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 quando:

z' L.l. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem
^tificativa 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 município, 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;

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;

^5. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada
-^.í.a Administração unilateralmente, nos termos da legislação
pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses
contidcis 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 foituito 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 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 foituito 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.

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 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.

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

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;

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas
quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus
anexos;

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 validadas
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 funcionários não
manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

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

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.

CERTIFICADO DI6ITAL.MeWTE
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9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito,
qucindo verificar quaisquer condições inadequadas execução do
objeto ou a iminência de fatos que possam prejudiccir 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.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
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, 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 registro de

, \!ços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota
i empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada

pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade
encontrada ná 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;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

^ CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
'---f 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 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 i
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 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.

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.®
10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do

cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Noria 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 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 re0stro 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.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições



UÍAKIU UMCIHL ̂

DOS MUNICÍPIOS
ESTAD9 DD AIARUIHAO

SàO LUÍS, SEGUNDA * 23 DE AGOSTO DE 2021 * ANO XV * Na 2670
ISSN 2763-860X

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.

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

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
Tributaria.

GERENCIADORA

ENOQUE INFORMÁTICA LTDA ME

Leandro Borges Amorim
DETENTORA

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 6313c69fc7c502b8a891cfd2c4e862c5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 141/2021. PREGÃO
ELETRÔNICO N® 28/2021.

í  TA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 141/2021
>_^lEGÃO 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 I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME,
CNPJ: 08.612.410/0001-03, localizada na Rua Alfredo de
" " lis, n.® 48, Centro, Riachão/MA, CEP: 65.990-000, neste ato

iresentada pelo Sr. Isaac de Sousa Cardoso, proprietário,
portador da Cédula de Identidade RG n.° 114211399-7 SSP/MA,
e inscrito no CPF sob o n® 728.233.561-34, 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:

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,
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

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

Item EspecUcação

CABO VGA. Compitmesta: l.S metns •
Isla cabo é utilizado para transmitir
.mageiu de etiuipamentos com saída IS
pinos (HDBIS ou VGA] para monitores ou
eierlsores com entrada de 15 pinos
HDBIS ou VGAI.

Fontes radiâü; .Potência: 230i* nominal -
FanCooler: 1 z8CM.ciiava Soletora: Sim

110*240 Manual) Ccnectoccs; -Ix
Alimeataç&o24 pinos (20*41-2x lOE-2x
SATA-UATX(l2v) Entrada:'Tensão AC:
USV/230V • Corrente: 3A • 5A *

Tiemiãncia: SO/dOHz Saida DC; *3.3V.
*5V. +12V. -UV, +SVSB Corrente Mír:
6A. 13A. tlA. O.SA. 1.5AC0TA
PRINCIPAL 7S%

Fontes Padrão; .Potência: 230w nominal ■
Fan Cooler. 116CM <bavo Soletorm Sim
110 • 240 Manual) Conectores: -Ix
AUmeotaçSo 24 pinos (20+4) -21 IDE -Zx
SATA-lx AIX (12v) Entrada: -Teasão AC:
11SV/230V. Corrente: 3A • 5A.
FrequSncU: SO/OOKz Saída DC: +3 JV.
+5V. +12V. *127. +SVSB Corrente Mixu
6A, 12A. UA. 04A. 1.5AC0TA
PRINCIPAL 7SK

Mouse Óptico USB Resnlufão tlOODPI.
^aracterisdcas: Com fio. Eiesipn
ambidestiri. Sensor Úplica Resolução
MlNlMA 1200DPÍ. Quantidade de botões
3. Conexão USB. Requisitos do sistema
íVlndows 7/8/10. Comprimento do cabo
I.Sm-CorPrBto.

Placa de rede 10/100/1000: Auto^letecção
da velocidades lOMbps a lOOOMbps: ■
Suporta 802.1X (somente MDS): • Opera
no modo bus Masier de 32 bits.; ■
Operação Pull/Halfduptex; ■ Atende aos
padrões IEEE 802.3 o IEEEe02.3u.- -
lentrole de Fluxo;

üoteadortvifj izoombps gIgabitac.
Banda de 2,4 GHzaté 300Mbps, banda de
3GHz oferece velocidades de até

367Mbps. Conexões simultâneas de 2.4
GHza3Q0 MbpSo5GHza867MbpS
para I2D0 Mbps de largura de banda total
disponível - 4 antenas externas. Suporte
ao moda Access Point para criarum novo
ponto de acossa Vfi-n - Conectividade
Sgabit-01 portaWANGigabit e04
portas Gígablt LAN. Especificações
adicionais; Taxa dc SinaL 2.4CKZ: Até
300Mbps. SGHz: Até 867MbpS •
Frequênda: 2.4GHz e SGHz • Padrões
Mlrelcss: IEEE 8Ü2.I lac/n/a SGHz o IEEE
8Ü2.11b/g/n 2.4GHz *Iatetface:4 Portas
LAN la/lQÜ/lÜOOMbps. I Porta IVAN
10/lüü/lüOOMbp3. Botões: Botão de
reseL botão liga/desliga, botão Uga/
desliga W?S / Wi-Fi -Antena: 4 Antenas
Externas Fixas e 1 Antena Inierna -

Funções Wreless: Habilitar/DesabiUtar
Rãdio Wiroloss, WDS Brldgo, WMM.
Estatísticas mroless - Segurança
iVireless: Criptografias 64/128.bit WEP.
IVPA/WPA2. WPAPSK/WPA2-PSK.Tipode
WAN: IP Dinâmico. IP Estético. FP

festadorde caboc/sistems lam-
I^stadorde cabos com conectores lU-45.

RJ-11. BNC e USB_-• Extensão máxima de
tesleatéiaOm(HH5. RJ-ll eENQ.:-
Indlcadores de cabos no painel: Power,
rataria fraca, sem conexão, crosa. curto e

conectado.: - Condições do cabo: Ground.
a mais 8 fioso -Alimentação: Bateria da 9
Vülts: - Botão de início do teste; - Cor:
branco gelo ou prato: - BNC: - USB Üpe B;
Bf-11 da 6 pinos; - ̂-45 de 8 pinos;
Conectores do testedor remoto (femea):; -
USB tipo A: - RI-11 de 6 pinos: - RI-AS de

MULTILASER

l^lorRegistTado^M

RS 20.475,00

Valor Total: R$ 156.279,00 (cento e cinqüenta e seis mil,
duzentos e setenta e nove reais).

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
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

CERTIFfCAOO DiGiTAÜVIEHTC



UIAKIU Ul-IUML ,

Ml DOS MUNICÍPIOS
•  ' DO €STAD3 00 MáRéNHtó

SàO LUiS, TERçA * 24 DE AGOSTO DE 2021 * ANO XV * 2671
ISSN 2763-860X

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.®
10.520/02, 6 subsidiariamente a lei 8.666/93, além do
cancelamento do re0stro, 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 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.

-^ 7.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente
inecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme

.i^iiantidades 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.

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

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMARICA

EIRELI

José Aparecido Bemardlneli
DETENTOR

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO

Código identificador: dd59df4hd4b3fafef2d2cc03a376c730

AVISO DE UCITAÇÃO PE 045-2021

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente
de Licitação - CPL, do Município de Balsas - MA, avisa aos
interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal
situada na Praça Professor Joca Rego, 121, Centro, C. E. P.:
65.800-000. Balsas - MA, Licitação Pública na modalidade
abaixo discriminada na forma da Lei Federal n® 10.520/2002,

Decreto Federal 10.024/2019 e Lei Federal n® 8666/93 e suas

alterações posteriores, e Lei Complementar n® 123/2006 e
147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e
seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra, de 2® a 6® feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas,
bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br, onde
poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme
especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida
no endereço acima, no portal da transparência site:
https://balsas.ma.gov.br, pelo telefone (0**99) 3541 2197, ram^
215 ou e-mail: cplbalsas2017@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO
N® 45/2021

Data/Hora de Abertura
09/09/2021 - 09h00min.
ripo; Menor Preço / Item

Objeto: Registro de Preço para Futura e eventual
contratação de empresa para fornecimento de armas de
Fogo, munições e coletes balísticos, para atender a grande
demanda da Guarda Municipal de Balsas/MA

Balsas - MA, 23 de agosto de 2021. Cleidinalva Borges Barbosa
Neves - Pregoeira.

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 526865c77cddd2b08eb5d6716383b877

RETIFICAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N®
136/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N® 28/2021.

RETIFICAÇÃO
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por meio
de suas atribuições legais, RETIFICA a publicação no D.O.M.,
Ano XV, N® 2670, São Luís, 23 de agosto de 2021, páginas 05 a
09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 136/2021. PREGÃO
ELETRÔNICO N® 28/2021. Onde se lê: 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:
Item especificação

àisitch 24 portas GIGABIT
lEAENClAVEL. Faúrão IEEE 602JL IEEE

S02.3U. [EEE802.3ab, IEEEB02.3z..IEeB
S02.3ad. lEEB a02.3x. IEEE 602.16. IEEE
S02.IS. ■ IEEE 602.!w. IEEE 802.lq. IEEE
602.Ix. IEEE 8ü2.1p. 24 Portas
lÜ/lOD/lOOOMbps BJ45
AutotusgociaçloMuto Mfil/MDIX) -4
Slots SEP lOOOMbps -1 Porta Console
IU4S ■ 1 Porta Consolo Mícro-USB -
10BASE-T: Categoria de cabo tn? 3. 4. S
máximo de lOOm) • lOOBASE.
T2(/10QOBase-T: Cabo do categoria UTP 5,

u acima (máximo de lOOml -
10003ASE-X: MMP, SMF (máximo de
lOOm)' Fonte de Alimentação:
I00-240VAC. 5Ü/60HZ.Consumo ds
Eoorgia: Máximo: I9.15W(22aV/50Hd •
Montagem: Rack Mountable «Consumo
máximo de energia; 15J3W (220V/50HZ) •
largura de Banda / Backplajie: SSGbps -
Taxa de Encaminhamento de Pacotes:

41.67Mpps - Tbbelade Endereços MAC:
l61c-Jutnbo Prame;92I6 Bytes • Suporta
)rioridade 602.Ip CoS/DSCP - Suporta 8
Bas de prioridade - Agendamento do fila:
SP. WEB. SP-f WRR - Umite da Ibxa por
Porta/Fluxo. Voz VLAN - Roteameato Est

Switcta24 portas GIGABIT
GERENCIAVEL. Padrão IEEE 802.3Í. IEEE
802.3U. IEEE 802.3ab. 1EEEB02.3Z. -IEEE
B02.3ad. IEEE a02.3x. IEEE 802.Id. IEEE

802.1S. - IEEE 802.Iw. IEEE 802.H IEEE
802.1X. IEEE 802.1p - 24 Portas
lO/lOO/lOGOMbps IV4S
Autonegociação/Auto MDI/MODCl - 4
Slots SFP lOOOMbps -1 Porta Console
V45 ' 1 Porta Consolo Micro-USB •
lOBASE-T; Categoria da cabo irrP3.4,5
máximo de lOOml ■ lOÜBASE.
TX/IÜOÜBase.T: Cabo de categoria UTP S.

u acima (máximo de lOOm) -
lOOOBASE-X: MMF. SMF (máximo de
lOOmI - Fonte de Alimentação;
I00-240VAC, 50/60HZ - Consuma de
Energia: Máximo: 19.15W (22DV/5ÜHz) -
Montagem: Rack Mountable - Consumo
sáximo da energia; 15,33V/ (220V/50Hzl -
Argura de Banda / Backplane; 56Gbps -
Taxa de Encaminhamento de Pacotes:
4l.67Mpp3 - Tabela de Endereços MAC:
l€k .Jumbo Frame; 9216 Bytes - Suporta
iriorldado 802.1p CoS/DSCP - Suporta 6
ilaa de prioridade - Agendamento do fila:
SP. WRR. SP+WRR - Umite de Taxa por
'oita/Fluxo - Voz VLAN - Roteamento Est

rP-UNKH-

SG3428

fTP-UNKTL-
SG3428

Valor Registrado R$

ftS 90.750.001

CERTIFICADO DI6IÍALMENTE
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SwUcb 24 portas GIGABIT.
Pailrõ:lEEEfi02Jx FuU duplex and Ftow
caiitn)IlEEES02.3 10BASE-TIE£EE0Z3u
lOOSASE-TX IEEES02.1P Priority
OiiGucíng (CoS) m£E602.3z lOOOBASE-X
Montagam: Rack Mountabla
2abaamênto suportado:IOBASE-T; UTT
ategoida do cabo 3.4,5 (m&zinio 100 ml
laOBASETk: tTTP categoria do cabo 5. Se
máxilDO 100 m) eWTIASOS 100 Q STF
.mdiimo 100 cn] lOOOBASET: tTP
categoria 5E ou cuperior(m*ilmo lOOm
}uantldade de portas: 24 portas
10/100/1000 Mbps com negociação da
velocidade automítlca; Auto MDl/MCl-X:
Detecção aulemitlcs do padrão do cabo
Nomial/Ctossovec LEDs
ndicadoresuUimontaçlo (ponrerl.
Jak/Atbddade por porta e Indicação de
volocidado automática Aprendizado do
endoroços MAC: Aprendizado c
atualização automática - Mátodo de
Transferência; Annazeno o Encaminba-
Suporta coatrolo de Quio IEEE 802.3z
para modo Full Dupiez a bac^ressure
jara o modo bali duplos • Aniuitctura de
encaminbamento sem bloqueio que
encaminha e filtra os pacotes em plena
volocida

Vccoss Point com cbeck-ln social natwork:
Modo de operação: Roteador. Repetidor
wireless, Capoeldade simultânea: Alá 60
usuários navegando. Freqüência: 2.4 GHz,
Foténda de RF: 500 mW, Antenas: 2
intenas removfvcis 5 dfii. CobeituiB
wireless: 300 m4. Padrão: IEEE 602.11
b/g/n 300 Mbps 2T2R. Chlpset: Ralink
RT3662. nash: 8 MB, SDRAM: 64 MB.
Sensibilidade: -90 dBm. Padrão: 10/lCÜ
Mbps. Porta:l WAN/IAM (PoE passtvol e
1 lÁN. IVlrolcss; Opção do ocultar SStD

rporattvo. Compatibilidade com a
fimção check-in Facebook Wl-in.
Segurança: WEP / WFA-PSK mOP/AESI I
WFA2-FSK tAES), MulU SSID: 2.
isolamento do SSID: SSID para rodo
dsitante diferente da redo cooperativa.
3oS: Contraio de banda per SSID.
Uocação dinâmica por usuário. Métodos
Ia alimentação; Alltaentaçâo PoE passiva:
De 12 a 24 V Clojotor PoE vendido
separadamentel. Fonte da alimentação:
Entrada: 110/240 Vac 60 Hz/Saída: 12
/dcIBivoltl.

Roteador wífl l20aMbps AC . Padrão
IEEE 802.na/b/g/n/ac. Wl-n 5.
Freqüência - 2.4Gbz atá 300 Mbps - 5Cbz
dtá 867 Mbps. Quantidade de antenas 4.
>0180013 ̂  Antena SdBi. Quantidade de
)ortas 4. Quantltlade de portas LAN 3,
}uentldadc do portas WAN 01. Modos do
operação • Roteador - Repetidor - Cliente
Wireless • Ponto de Acesso Segurança
WPAWPA2/PSK com criptografia Tn?
e/ou AES. Recursos - MU-MIMO -

icamíorming - Configuração e
gerenciamento vta app - Controle Paiental
QoS (Controle de Bandal • Compatível
mm IPvS Cobertura até 80m'. Requisitos
Io sistema. Assinatura com um provedor
de serviços de Intoniet (para acessa à
nternetí. Voltagem Bívelt, Tipo de
mmada lOA COTA PRINCIPAL TS%

Roteador wifi 1200Mbps AC . Padrão
IEEE 802.lla/b/g/&/ac. Wl-Fi 5.
Freqüência - 2.4Cbz até 300 Mbps • SGbz
>té 867 Mbps. Quantidade da antenas 4.
Potência da Antena SdBI. Quanddado de
portas 4. Quantidade de portas LAN 3.
Quantidade de portas WAN 01. Modos de
operação • Roteador • Repetidor - Cliente
Wmeless - Ponto de Acesso Segurança
WPAWPA2/PSK com criptografia TKIP
'/ou AES. Recursos •MU-MIMO •
Beamfbraiing • Configuração e
gcrenciameato via app • Controle Parentai
OoS (Controle de Banda] -Compatível
om IPir6 Cobertura até SOm'. Requisitos
do sistema. Assinatura com um provedor
de serviços de Internet (para acesso ã
Internet). Voltagem Blvolt. Tipo da
ornada lOA COTA PRINCIPAL 75%

TP-UNKTL-

$G1024D

TP-UNKTL-

WR841HP

TP-UNK
AicbarCSO

TP-UNK
Achar C50

R$ 1S-600.00

ilor Total: R$ 508.650,00 (quinhentos e oito mil,
seiscentos e cinqüenta reais).

Leia-se: 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:
Item EspccUlcação

qübreak 1200 VA. Bivolt: Entrada
11V127V- ou 220V- e salda I15V- -
FliDv de linha • EstabilizadorIntenm com
I estágios de regulação - Forma de onda
mnoidal por aproxitnaçãa (retangular
FWM)-DC Stait-Battoiy Seven evita o
consumo desnecessário da carga da
saterla, preservando a sua vida útil -
Autodlagnóstlco de bateria; Iníonna
Ejuando fl batoriâ prsdsa s®f substituída -
Recarga automática das baterias em 4
stágios. mesmo com o nobreabdesTigado
Recatregador Straog Chaiger:

possibilita a recarga de betaria mesmo
níveis muito baixos de carga. -Triie

RMS: analisa es distúrbios da rode

elétrica e possibilita a atuação precisa do
equipameoto. - Ideai para redes instáveis
ou com geradores de energia elétrica. -
Autoteste: ao ser ligado, o oobreak testa
es circuitos internes, garantindo assim o
sou funcionamonta idaol. - Interativo -

regulação on-line, - Invetsor sincronizado
a rede (sistema FLLl. - Poria fiisive]

externo com unidade reserva. Proteção:

RCT
KOBREAK

NEWWAY

1200-CÒD:
1137

^lorRejlsriado^S

Ir$ 105.300,00

SnUcb 24 portos GIGABIT
GERENCIAVEL. Padrão IEEE 602JL IEEE
802.3u. IEEE 802.3ab. IEEE602JZ. • IEEE
302.3a(L IEEE 802.31. IEEE e02.1d. IEEE
302.IS. - IEEE e02.1w. IEEE 802.1q, IEEE
302.11. IEEE 802.1p -24 Portas
lO/lOO/lOOOMbps R|45
lAutonegociação/Auto MDI/MDDQ - 4
Slnts SFP lOOOMbps -1 Poria Coosole
RJãS • 1 Porta Consola Micro-USB •
lOBASE-T: Categoria de cabo IriP 3.4.5
.isáxioso dd lOOnx) - lOOHASE*
TKflOOOBase-T: Cabo de categoria UTP 5.
5e ou acnma (máximo de lOOm) -
lOOOBASE-X: MMF. SMF (máximo de
lOOm) - Fonte de Alimentação:
IOO-240VAC, 50/60HZ •Consumo de
inetgía: Máxlmo; I9.1SW l220V/50Hz) -
vlootagem: Rack Mountable - Coasumo
Tiávimn de energia; 15J3W(220V/50Hzl -

lArgura do Banda / BackpUne: S6Cbps -
Taxa de Encaminhamento de Facetes:
U.67Mpp3-Tabela do Endereços MAC:
16k-jumboFrame; 9216 Bytes-Suporta
prioridade 802.1pCoS/DSCP-Suporta 8
lias de prioridade - Agendomcalo de fila:
SP. WRR. SP-fWRR - limite de Taia por
Porta/Fluxo - Voz VLAN - Roteamento Est

Switch 24 portas GIGABIT
GERENCIAVEL. Padrão IEEE 8Q2.3L IEEE

I02.3U. IEEE802.3ab. IEEE802.3Z. - IEEE
)02.3ad. IEEE 802.3X. IEEE 802.1d. IEEE
é02.ls. - IEEE 802.1W. IEEE 802.1q. IEEE
802.1I.IEEE802.IP-24 Portas
lO/lOO/lOOOMbpS R|45
;Autooego^çãQ/Auto MD1/MDDC1 - 4
SloCs SFP lOOQMbps • 1 Porta Console
Rr4S • 1 Porta Consola Mlcra-USB -
lOBASE-T; Categoria de cabo ITTP 3.4. S
.mázimo de lOOm) - 100BA5E-
TX/lOOOBase-T: Cabo de categoria UTP 5.

od . (máximo de lODtn] -
lOOOBASE-X: MMF, SMF (máximo de
lOOmI - Fonte de Alimentação:
100-240VAC. S0/6OHZ - Consumo de
Energia: Máximo: 19.15W(220V/S0Hzl-
Moatagem: Rack Mountable - Consumo
mázimo de energia; 1SJ3W (220V/50Hzl -
;aigurade Banda/Backplane: SSGbps-
Tkxade uioafniwbament" de Pacotes:
ll.67Mpp3-Tabelado Endereços MAC:
l6k-Jumbo Ftame: 9216 Bytes - Suporta
irioridade 802.1p CoS/DSCP • Suporta 8
lias de prioridade • Agondamento de fila:
SP. WRR, SP-t-WRR - Limita da Tbia por
Porta/Fluxo - Voz VLAN ■ Roteamento Est

Swltcb 24 portas ClCABfT.
Padr8:lEEE802.3x Full duplex and Flew
contrai IEEE8n2.3 lOBASE-T lEEE802Da
I00BASE-TXIEEE802.1P Priority
Qucucing (CcS) IEEE802.3z lOOOBASE-X
Montagem: Rack Mountable
Cabeamento Buportado:10BASE-T: UTP
categoria do cabo 3.4. S (máximo 100 m!
lOOBASETx; UTP categoria do cabo 5. Se
Imárimo 100 m) EIA/nA56S 100 Q STP
■máximo 100 m) lOOOBASET; UTP
categoria SE ou superior (máxima lOOm
Quantidade de portas: 24 portas
10/100/1000 Mbps com negocieçáo de
velocidade autoinática.- Auto MDI/MDI-X:
>ececção automática do padrão do cabo
Normal/Crassüver LEDs
ndicadoresiUbnentaçSo (power).

LtDk/Aiiridade porportae Indicação de
'velodilade ButomáÚca Aprendizado de

ndereços MAC: Aprendizado e
atualização automática - Método de
Transferãncia; Armazena e Pn^-amtnhn.
Suporta controle de fluxo IEEE 802.3z
para modo Full Dupiez o backpressure
larao modo half duplex -Arquitciun de
:ocamlnbameDto sem bloqueio que

encaminha e filtra os pacotes em plena
vetocida

IP-UNKTL-
3G3428

TPJJNKTL.
5G3428

TP-UNK TL-
SG1024D

Access Point cem chcck-in saciai nccwecfe:
Modo de operação: Roteador, Repetlder
wireless. Capacidade simultânea; Até 60
usuários navegando. Freqüência; 2.4 GHz.
Foténda de RF: 500 mW. Antenas: 2
antenas removíveis 5 dBi, Cobertura
vlreless: 300 m4, Padrão: IEEE 802.11
i/g/n 300 Mbps 2T2R. Cbipseb Raiiak
RT3662. Flasb: 8 MB. SDRAM: 64 MB.
Sensibilidade:-90 dBm. Padrão: 10/100
Mbps. Porta:! WAN/LAN (PoE passivo) e

LAN. Wireless: Opção de ocultar SSró
corporativo. CompatibUidade com a
função cbeck-ln Facebook Wl-FL
Segurança: WEP / WFA-PSK (TKIF/AES) /
.VPA2-FSK (AES), MulÜ SSID; 2,
Isolamento de SSID: SSID para rede
nsitante diferente da rede cooperativa,
QoS: Controle de banda por SSID.
Alocação dinâmica por usuário. Métodos
de alimentação: Alimentação PoE passiva:
Do 12 a 24 V (ItiJctor PoE vendido
eparadamente). Ponte de alimentação:

Entrada; 110/240 Vac 60 Hz/ Salda; 12
Vdc (Blvolt).
Roteador wtB 1200MbpsAC. Fadiao
EEE 802.na/b/g/n/ae. W)-Fi 5.

Freqüência • 2.4Ghz até 300 Mbps-5Gh2
até 867 Mbps. Quantidade de antenas 4.
Potência da Antena SdEl. Quantidade da
sortas 4, Quantidade de portas LAN 3.
Quantidade do portas WAN 01. Modos de
operação - Roteador - Bepetidar - CUenie
iVireless - Footo de Acesso Segurança
WPAWPA2/PSK com criptografia TKIP
l/ou AES. Rocursos • MU-MIMO-
3eamforming - Configuração o
leronclamento via app - Controle Parentai
QoS (Controle de Banda) - Compatfval

IP\6 Cobertora até eOm'. RequisUoe
lo sistema. Assinatura com um provedor
Is serviços de Internet (para acesso ã
lintemeti. Voltagem Btvolc. Tipo de
tomada lOA COTA PRINCIPAL 75%

TP-UNKTL-
WR841HP

TP-UNK
árcberCSO

R$ 273.900,00

RS 23.4DO.OO

certií=k:aod deiíalmehte
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Roteador wlS IJOQMbpa AC . PadiSo
EEE 802.1 laA/g/o/ac. Wi-H 5.
-requênda - 2.4Ghz ali 300 Mbps - SGhz
até 867 Mbps. Quantidade de antssaa 4.
Fotéaeia da Antena SdBL Quantidade de
tonas 4. Quantidade de ponas LAN 3.
Quantidade de portas WAN 01. Modos de
operação - Roteador-Repetidor•Cliente
Wiieless-Ponto de Acesse Segurança
WPAWPA2/PSK com crtptografia TKIP
e/ou AES. Recunos • MU-MTMO -
aeamfaimisg • Configuração e
leienciamento via app - Controle Parental
QoS (Controle de Banda) - Compatirel
com IPv6 Cobertura até aOm'. Requisitos
do sistema. Assinatura com um provedor,
de seivlcos de Internet (para acesso i
lotenieU. Voltagem BlvolL Tipo de
ornada lOA COTA PRINCIPAL 7SS

TP-UNK

Acher C50

Valor Total: R$ 613.950,00 (seiscentos e treze mil,

novecentos e cinqüenta reais). 5alsas/MA, 23 de agosto de
2021. Ana Maria Cabral Bemardes / Secretaria Executiva.

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO

Código identificador: d8fl66bbl91913051elld0ded8d49f89

DECRETO N® 049, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre a criação do Comitê Municipal de Gestão
Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das
Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de
Violência (CMRPC) e dá outras providências.
\PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BALSAS, Estado da

.•iiranhâo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 75, XI, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO os dispositivos da Convenção sobre os

. Direitos da Criança e seus protocolos adicionais, da Resolução
n? 20/2005 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas
e de outros diplomas internacionais, que estabelecem medidas
de prevenção, proteção e cuidado à criança e ao adolescente
em sitoação de violência.
CONSIDERANDO as determinações da Constituição Federal em

seu art. 227, e os dispositivos do Estatuto da Criança e do
Adolescente, no tocante à responsabilidade sobre o
enfrentamento e o combate da violência sexual praticada contra
crianças e adolescentes.
CONSIDERANDO as diretrizes constantes no Plano Decenal de

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (2012) e nos

planos setoriais e/cu temáticos de Promoção, Proteção e Defesa
do Direito de Crianças e Adolescentes a Convivência
Comunitária (2006); de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador (2009); do
Plano Nacional Decenal de Atendimento Socioeducativo ( 2013);

Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e
iiolescentes (2014).

CONSIDERANDO o disposto na Lei 13.431, de 4 de abril de
2017, que estabelece o "sistema de garantia de direitos da
criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e
altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente). Destaca-se, em particular, o artigo
2®, parágrafo único, que determina (pie a União, os Estado e os
municípios desenvolvam "políticas integradas e coordenadas
que visem garantir os direitos humanos de crianças e
adolescentes no âmbito das relações domésticas, familiares e
sociais, para resguardá-los de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, abuso, crueldade e
opressão".
CONSIDERANDO as diretrizes constantes no Decreto

Presidencial n® 9.603, de 10 de dezembro de 2018, que
regulamenta a Lei 13.431/2017, destacadamente o inciso I, do
artigo 9®, que determina a instituição de um comitê de gestão
colegiada da rede de cuidado e de proteção das crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

DECRETA:

Art. 1® Fica instituído o Comitê Municipal de Gestão Colegiada
da Rede de Cuidado e Proteção de Crianças e Adolescentes
Vítimas ou Testemunhas de Violência (CMRCPC), com a

finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e

avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a
definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da
integração do referido comitê, conforme as normas e
instrumentos municipais, estaduais, nacionais e internacionais
relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes de
modo a consolidar uma cultura de proteção.
Art. 2® Para efeitos das ações deste Comitê, nos termos da Lei
13.431/2017 e do Decreto 9.603/2018, considera-se:

I - violência física, entendida como a ação infligida à criança ou
ao adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal
ou que lhe cause sofrimento físico;
II - violência psicológica: í
a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou
desrespeito em relação à criança ou ao adolescente mediante
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização,
indiferença, exploração ou intimidação sistemática ( buliying )
que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou
emocional;

b) o ato de alienação parental, assim entendido como a
interferência na formação psicológica da criança ou do
adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos
avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou
vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo
ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este; '
c) qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente,
direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua

família ou de sua rede de apoio, independentemente do
ambiente em que cometido, particularmente quando isto a
toma testemunha;

III - violência sexual, entendida como qualquer conduta que
constranja a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar
conjunção camcd ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive
exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou
não, que compreenda:
a) abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da
criança ou do adolescente para fins sexuais, seja conjunção
camal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou
por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de
terceiro;

b) exploração sexual comercial, entendida como o uso da
criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de

remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de ̂
forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de
terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico;
c) tráfico de pessoas, entendido como o recrutamento, o
transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da i
criança ou do adolescente, dentro do território nacional ou para <
o estrangeiro, com o fim de exploração sexual, mediante'
ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto, fraude, I
engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de
vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento, entre os <
casos previstos na legislação;
IV - violência institucional, entendida como por agente público
no desempenho de função pública, em institmção de qualquer
natureza, por meio de atos comissivos ou omissivos que
prejudiquem o atendimento à criança ou ao adolescente vítima
ou testemunha de violência, inclusive quando gerar
revitimização;
V - revitimização - discurso ou prática institucional que submeta
crianças e adolescentes a procedimentos desnecessários,
repetitivos, invasivos, que levem as vítimas ou testemunhas a
reviver a situação de violência ou outras situações que gerem
sofrimento, estigmatização ou exposição de sua imagem;
Parágrafo único. A definição de criança e adolescente é aquela
estabelecida pela Lei federal n® 8.069. de 13 de julho dé 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 3® O Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede de
Cuidado e Proteção de Crianças e Adolescentes Vítimas ou
Testemunhas de Vjolêncía (CMRPC) deve atuar em estreita
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