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SECRETARIA MUNICIPAL PERMANEfyJTE DE UCrFAÇAO E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"* 141/2021
PREGÃO aETOÓNIGÕ Íí? 28^021

11173/2021

O MUMCÍPIO DE BjULSAS; ESTADO.DO maranhão, pessoa jurídica dé direito público interno, por meio
PREFEITURA MUMCIPAL DÈ BALSAS, com sede na Praça Prof, Joca Rêgo, n° 151, Cenfro, Balsas^Â,
através da SECRETÁRIA PlANEÍAlVÍEI^O E GESTÃO TRIBUTÁRIA, neste
ato representada pela Sra. ÇAMDIA PÍERREIB^ COSTA, portadora do CPF N° 002.231.343-50, inscrita na
Cédula de Identidade h® 18933802:0010: SSP/MA» i^sidente neste Município de BALSAS/MA, neste ato
denominado simplesmente QRC5ÃO GERÉNçtólIõk DG REGISTRO DE PREÇOS, .reali2ado por meio do
PREGÃO ELETRÔNICO N® 32/2021, tudo em confònnidade com o processo administrativo n® 18655/2021, nas
cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e á respectiva
homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa I. DE S, CARDOSO PAPELARIA-ME, ÇNPJ;
08.612Á10/O0Ú1-O3, locali^da na Rua Alfredo de Assis, n° 48, Centro, Riachao/MA, CEP: 65.990-000, neste
ato representada pelo Sr. Isaac de Sousa Cardoso, proprietário, portador da Cédula de Identidade RG ti.®
114211399-7 SSP/MA, e inscrito no CPF sob o n® 728.233.561-34, atendendo as condições previstas no
instrumento convocatórib e as coustantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se às partes ás normas
constantes das Leis Federais n® 8j666/93, 10.520/2002, Decreto Federá n® 7.892/2013 e demais legislações
aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir

íPRIMEIRM objeto; • iií

1.1. A presente Ata estabelece aà cláusulas e condições gerais paia o Registro de Preços para Futuras Aquisições
de materiais permanentes e suprimentos de informáüca, visando atender a grande demanda das secretarias
do município de Balsas-MA^ bonforme 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.

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
transcrito, obrígando-áe ás partes em todos os seus termos.

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

Item Especificação Marca Unld; Quant
Valor Registrado RS

Unitário Total

59

CABG VGÁ. Comprimento: 1.5
metros - Este cabo c utilizado para
tran^ítir imagens de e^pamentos
com saída 15 pinos (HDB15 ou

VGA) para monitores ou televisores
com entrada de 15 pinos (HDB15 ou

VGA). ^

EXBO

M
UND 294 RS 16,00 RS 4.704j00

64

Fontes Padrão; -Potência: 230w
nominal -Fan Coolen 1 x 8CM -

Chave Seletora: Sim (110 - 240
Manual) Cona:toTes: -Ix

Alimentação 24 pinos (20+4) -2x

HOOP

SON
UND 875 RS 80,00

RS

70.000,00
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IDE -2x SÀTÀ 4x ATX'(12v)
Entrada: -rén0tí'Aé: n^& -
Corrente: 3Â'-5À,- Freqüência:
50/60HZ Saãá DC: +3.3V, +5V,

+12V, -12V, ÍSVSB Corrente Máx,;
6A, 13A, 1TA,0.5A.,1.5ACOTA

PRÉÍCIPAL75%
Fontes Padrão; -Potência: 230w
nominal -Faií Cooíen 1 x 8CM -
Chave Seletora: Sim (110 ̂ 24Q

Manual) Conectores: -Ix
Alimentação. 24 pinos (20+4) -2x
IDE -2x SAIA -Ix AEX (J2v)

Entíadá: «Tensão AC: 1Í5V/230V -
Conente: 3A - 5A - Freqüência:
50/60HZ Saída DÒ: +3.3V, +5V.

+Í2V, -12V, +5VSB Corrente Máx.:
6A, 13A IIÀ,:0.5A 1.5ACOTA

PíaNGlPAL75%

Moüse Óptido ÜSB Resolução
1200DPI. Gâracferísticas: Cora fio.

Design ambidestro. Sensor tático.
Resolução MÍNIMA 1200DPI.

Quantidade de botões 3.. Conexão
USB^ Requisitos do sistema

Windows 7/8/10. Comprimento do
cabo l^m. Gor l^reto.

Placa de rede 10/100/1000; Auto-
detecção de velocidades. lOMbps a

lOÒÒMbps; - Suporta'802.1x
(somente X^5); - Opera no modo
bus Master de 32 bits.; - Operação
FuU/Half duple^ « Atende aos

padrõesiEEE 802.3 c ÈEES02.3u; -
^  Controle de Fluxo; .
Roteador wifí i200mbps GIGABIT

AC, Banda de"2,4 Glfc até
SOOMbps, banda de 5GHz oferece

velocidades de a^ 867N^ps.
Conexões siniult^eas dé 2,4 GHz á
300.Mbps e 5 !GHz a 867 Mbps para
1200 Mbps de largura de banda total

disponível - 4 antenas externas^
Suporte ao modo Access Point para
criar um novo ponto de acesso Wi-Fi
- Conectividade (^gabit - 01 porta
WAN Gigabit e Ó4 po^ías Gigabit
LAN. Especificações adicionais:
Taxa de Sinal: 2.4GHz: Até

300Mbps, 5GHz; Até 867Mbps -
Freqüência: 2,4GH2 e 5GHz -

Padrões Wireless: IEEE 802.1 lac/n/a

SGHz e ffiEB 802.1 Ib/g/n Z4GHz -

HOOP

SON

MÜLT

ILASE

R

PCI

TOTO

LINK

UNO

UND

UND

UND

291

736

196

63

RS 80,00

R$35,00

R$60,08

R$

325,00

RS

23.280,00

R$

25.760,00

R$

11.760,00

R$

20A75,00
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tóerfece: 4 'Portas LÀN
JÕ/100/Í0Ó0Mbps,:ÍPorta WÁN

10/100/1 OOOÍvíbps.-BbtÕes: Boitão de
reset, botàò / dcsüg^ botãoliga /

dcsliga:*WPS / Wi-Fi - Anteiía: 4
Antenas Extem^ Fixas e 1 Antena
Interna - Fi^ções Wireless: Habílitár
/ DesábiUtar Rádio Wireless, WDS
Bridgc, "WKÍM, Éstatístiças Wireless
- Segurança Wireless: Cripto^aíias

64/128-^bit WEP, WPAAVPA2,
WPAPSK/WPA2-PSK: - Tipo de
WAN: IP Dinâmico, IP Estático, PP

112

Testador de cabo c/sistemalan: -

Testador de cabos com conectores

RJ-45, RJ^l 1, BNC cUSB.; -
Extensão máxima de teste até 180 m

(RJ-45, RJ-11 c BNQ.; - Indicadores
de cabos no painel: Power, bateria
íracaj sem conexão, cross, curto e
conectado.; - Condições do cabo;

.Groundj.e mais 8 fios.; -
Alímèhtação: Bateria de 9 Volts; -
Botão de início de teste; - Cor:

bràncó gelo òk preto; - BNC; - USB
tipo B; - RJ-11 de 6 pinos; - RJ-45 de
8 pinos; Conectores do testador

remoto (fêmea):; - USB tipo A; - RJ-
11 de 6 pinos; ̂ RJ:45 de 8 pinos;.

XTRA

D
UND jRS 75,00 R$300,00

Valor Total: RS 156.279,00 (çéiito e cinqüenta é seis mO, duzentos e setenta e nove reais).

3.2.0 preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétím dtôte instrumento.

33» A éxistêncià de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contrat^òes que deles poderão
advir, Quitada a realizaçao (te licitação es^ifíca ou a contratado direta para a aquisição ou prestação' de
serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei n'' 8.666/1993, inedíante fundamentação, assêgurando-se ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento èm igualdáde de condições.

3^4. Os preços, ós quantitativos, o fótnecedór e as especificações resunúdas do objeto, como as possíveis
alterações da presente ARP, serâo publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em cónformidádê com o
disposto no paragráfo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

S5^^BSgo0ARTAll?O PRAmPE ATGÉNC PA ATAm REGISTRO PE PREÇOS ^
44. O pra^ 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 nó Diário C^ciál, conforme inciso III dò § 3° do art. 15
da Lei n" 8.666/93.

54. Os produtos deverão ser entregues, lia tôpecificação, quantidade e periodicidade e^ecifícad^ nó 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
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e de acordo com oTenno de Referência e a pròppsta'áprèsentada,'sobpetia de serem ̂ volvidos e exigidos sua
substituição.

6.1. Os pa^mentos xelêrente ao fornecimento dos matcdais objeto da presente Ata será efetuado nos tcnnos do
edital da licitação e anexos.

:0O, "PKEÇÓ ■JWÕTCADÓ^. NO'" MÊRCffiÕ^Eira
l)A^EOlJACAQ^CONOMICO.EmANQElRA ... ... .. . ,

7.1. Â Áta de Registro de.Preços não podcra sotrer acréscimos nos quantitativos íixados, inclusive o acréscimo de
que trata § í° no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

7.2. Durante a vigência dá Ata, os valores registrados serão .ilxós e írréàjustáveis^ exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de ocoiíênciá dé situação prevista na alínea "d" do inciso IÍ do art. 65 da Lei n°
8.666/93 oú redu^ dòspreços praticados no mercado.

7J. Mesmo.comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso H do ait 65 da Lei 8.666/93, o
Órgão Municipal responsável, :se jul^ conveidente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciai: outro processo
licitatório.

7^4. Os preços registrados poderão .ser revistos ein decorrência dê eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de íato que clevê o cüstó dos bens registrados, cabendo a,Prefeitura(Qrgão Gerenciador) promover
as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea '*d" do inciso II do caput do
art. 65 da Léi h° 8.666. de Í9^.

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 pdo mercado sei^ liberados
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade..

7.5.2, A ordem de classificaçap dos fornecedores que aceitárein téduzír seus preços, aos valores de mercado,
observáiá a classificação onglnal.

7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços rc^strádos e o fornecedor não puder cumprir o
coníproinisso, o órgão gerenciadorpoderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do coriipromisso assumido; caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dós motivos é comprovantes
apresent^os; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores 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 fteços, adotando as.medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa,
7.8. Será considerado preço de mercado, os préçt^ que forem iguais ou inferiores à média daqueles, apurados pela
Prefeitura Muiúcipaí de^lsas/MApara determinado item.
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73. Em qualquer hipótese ôs preços decorrentes da revisão não piad^ò ultrapassar os praticados ho mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor ori^nalmenté constante da propo^ do Fomecedor e
aquele vigente no mercado à épbcá do re^tro.

7.10. As aitouções dé piêços oriundas da revisão, no caso (te desequilíbrio dã equação econômicó-financeira,
serão publicadas no Diário OriciaL

8.1.0 fomecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Balsás/MA quando:

8.1.1.1^0 formalizar a Ata de Re&strõ de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprirâs condições da Ata de Registro de Preços;

8.U. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tomarem siçcriores aos praticados no
mercado;

8^1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impado de contratar com o município, nos tenrws do art. 87
(te Lei 8,666/93;

8.1.5. For declarado midôneo para licitar e contratar cora a Admmislraçãõ nos termos dp art '87 da Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar.e contratar com a Administração nos termos do art.7% d^ Lei 10.520/2002.

8.1-.7. Nap recebêr a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

8.2. A Ate de Registro de,Prçços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralraente, nos termos da
legislação pertinente, ém especial ,pela ocorrência de uma dás hlpôtèSes contidas no art^ 78 da Lei n® 8.666/93;

83. O cancelamento de registro nas hipóteses, previstas, assegurados o ííontradilórip e anapia. defesa, será
formalizado por despacho daautoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso foríuito ou
forçamaior,qae prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados ejusüfícados:

8.4.I4 Por razões de interesse pdblico; ou

8;4.2. A pedido dó fomecedor.

8.5. O fomecedor re^strado poderá solicitar o cancelamento dê seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata,.por ocorrência de falo superveniente que
venha cOmprOmeter a perfeita execução còntratuál, decorrente dé caso foríuito ou ibrça maior;

8.6. Â solicitação, pelo fomecedor, de cani^lamento do preço registrado deverá ser ftnmuladá com antecedência
mjteima de 15 (quinze): dias, iiistruídá com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para
apreciação, avaliação e decisão da Administração Publica Municipal. .

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicado de sanção adramistrativa quando
motivada pela occnreacia de Infração cometida pela empmsa, observados os (nitérios estabelecidos na cláusula
nona deste instrumento.
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8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará coiihecímênto aos fornecedores, mediante
o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na inçrensa oficial

8.9. No caso de ser ignorado/incerto ou inacessível o endereço do. fornecedor, a comunicado será efetivada
através de püblicaçãoma.iminensà oficial, cònsiderando-se cancelado ò preço registrado, a contar do terceiro dia
subseqüente ao dá publicação-

8.10. A Ata de Registro de Preços ctecorrente desta licitação será extinta, , automaticamente, por decurso do pr^o
de sua vigência.

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

9.1.1, Assinar a Ata de Regstro de Reços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato: ou instrumento
equivalente, hõ 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.U. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos ór^s gerenciadores e partícípanle(s)
e/ou á terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entre^ do objeto, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidàde a fiscalização oü 6 acompanhamento pelo contratante;

9.1.4. FOntecer, sempre que solicitedo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação atualíãida de habilitação e qualificação cujas validades enconfrem-se vencidas;

9.1.5. Rêspohsabilizar-sê pclõs encargos físcaís e comereiais resultantes da contratação, c ainda pelos eiicárgòs
trabalhishis, previdenciários © obrigações socims am vigor, obiigahdo-^se asaldá-íos na época própria, vez que os
seus fuiteionários não manterao qualquer vinculo empregatício com Q contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou paraialmente, 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 mcorrêçôês. no prazo máximo de 02 (dois) diás úteis, a contar da data àsí notificação, por
produtos com caracteristícas e ̂rantia estabelecida no edital e seus anexos;

9 J,8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo periodo de vigência da ata de registro de preços,
para representa-la sempre que for necessário.

9,1.9. Comunicar á fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas
execução dó objeto bu a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os
esclarecimentos necessários..

9.1.16. Arcar cora todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do ciunprimento das obrigaçõe assumidas,
sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1 i11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

IçEAmui:^ décima - obrigações pa prefeitura

10.1. A Prefeitura compromete-se a:
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10.1.1. PrppíM-cionar todas ̂  &iÍidSd^,Mspí^sl^^ contratuais, inclusive
permitindo ò acé^d de émprej^dqsípr^ostôs oür^^entantes^d^ devidamente identificados,
quandò necessário, às depetid^ci^.dà Itefeit^

10.1.2. Fornecer atestados dé capacidade técnica quandò solicitado, desde que aténdidás as obrigações
contratuais;

10.13; Notificar o fornecedor denefíciáriò do registro dé preços quanto à requisição do objeto mediante o envio
da nota de engenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fomecedoi;

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;

10.13. Bfetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover air5>Ia pesquisa de mercado, de forma a comprow que ps preços registrados permanecem
compatíveis com os praticados no inèrcado;

lD.Íi7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos eni desacordo cóm ̂  e^ecifiçações e obrigações assumidas
pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações deflmdas no Edital e anexos.

®asffl@£^^r~iorüfíOzÃ^o^

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer prgàp ou entidade da Administraçâò 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 dítidades dá Administração Pública que não participaram do Registro dé Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão mmifestar 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.

113. Caberá áo fófnecèdor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fomecimentõ dos màteriaiSj decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações ánteriormente assumidas.

11.4. O- quantitativo decorrente das adesões à Ata dé Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntoplo do quantitativo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o órgão ^renciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que áderirem (art 22, §4® do Decreto Municip^ n° 006 de 2017);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a qüe sé refere este item nàó poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem pór 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 ate 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 Prefeitmu Mmüfcip^dé BaJsasifN^põdm aütpri^,;^cèpçipiial"êj aprorrogação
do prazo prewsto ílò §5°'dp^gq,22-do Deí^to^unicipaÍín® O06'dié'20n, respòitándò o pi^ de vigência
da ata, quando sotíci^da pelo ór^dmo p^apaníie..

11.7i Compete ao órgão nSo paitícipâiíte os atos ;reiatívps à coBfariçà do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidak- e a. aplicação,iòbservada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do desciràprimênío de cláusulas coutratums, em relação às stiás próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gérènciador.

12.1. Hm casos de inexeciição pãrcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa
e o contraditório, ficará o foinecedor regisfiado sujeito às sahçõeS' previstas no Edital, em conformidade com
artigo T da :Lei N ° 10.520/02, e sub&idíãriamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos tennos da
Cláusula Nonadesteinstromenip, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato énsejar.

^a^SüMíp^eiMAini^IRA>-'l>AS:i^PQSlÇO]ES:P^ / ; 4

13,1« As onnssões desta Ata; e as dúvidas oriundas de sua intexpretação serão sanadas de acordo com o que
dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Rejgistro de Preços e a proposta apresentada pela
Ucitaitte, pmvaléçendo, eni çasb de conflito^ as disposições do Editál sobre as da.propPsta.

13.2. O presente re^stro decorre dá adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula
Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Tcnno de Referência - Anexo I do Edital da
Licitação qUé, dèu origem a esta Ato de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoelro da Comissão
Permanente de Licitação, lavrada em Ata é homologação pelo Ordenador de Despesa.

133. Para os casos omissos sera apÜcada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei n®.
8.666/1993 e 10.520/2002 ê suas alterações eDecretó Municipal n° 006/2017.

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

E por fôtarem de pleno e comum, acordo com as disposições estabéíccidas na presente Ata, assinam este
instrumento; em três vias de í^al 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

I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME

Isaac de Sousa Cardoso

DETENTORA
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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

ENOQUE INFORMÁTICA LTDA ME
Leandro Borges Amorim
DETENTORA

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 6313c69fc7c502b8a891cfd2c4e862c5

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

A DE REGISTRO DE PREÇOS N® 141/2021
_ JeGÃO ELETRÔNICO NS 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
■~':iis, 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. Apresente 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 dé 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:

Especificação

lABO VGA. CompriineciO: 1.5 laeticS'
Iste cabo ã utUisado para transmitir
msçens do etfulpamentoa com salda 15

pinos (H0B15 ou VGA) para moniiores ci
slevlsores com entrada de 15 pinos
HDBlSouVGAI-
Fontes Padrbo; -Potènda: 23aw nomina) -
Fao Coolor: 1 x 8CM -Cliavc Sclctora: Sim
110 - 240 Msnuai) Conectares: -Iz
Alimentação 24 pinos (2044I •2z IDE -2x
SATA -1* ATt (I2v) Entrada; -Tensão AC:
1 isv/23av-Corrente: 3A • 5A-
-requinda: 50/SOHz Saida DC: +3JV,
*SV. +12V. -12V. 4SVSa Certeote Mãx.;
6A. 13A. IIA. Ü.5A. 1.5A COTA
PRINCIPAL 7594

'ontes Padrão: -Potência: 230w nominal •
Fan Coolor: I z 8CM -Chave SeUtora: Sim
110-240 Manual) Conectores:-Iz
Alimentação 24 pinos (204-4) -2z IDE -2z
SATA-Iz ato; <12v) Entrada: -Tensão AC:
n5V/230V - Corrente: 3A • SA •
Fiequència: SG/6ÜHz Saída DC: -fSJV.
+SV. -t-lZV.-nV.+5VSB Corrente Mit:
BA 13A11A 0.5A 1.5ACOTA
PRINCIPAL 75%
^loiise Óptico USB Resolução 1200DPL
Caractehsticas: Com So, Design
ambideslro.Sensorúptico. Resolução
mínima 12Ü0DPL Quantidade de botões
3. Conexão USB. Requisitos do sistema
Vnndotvs 7/8110. Comprimento do cabo
l.Sco. Cor PrãtOj
'laca de rede IC/IÜO/IQOO: Auto-detecção
de velocidades lOMbps a lOOÜMbps; •
Suporta 602.Iz (somente MD5): - Opera
no modo bus Master de 32 bits.: -
Operação PulVHalf duplox; - Atenda aos
padrões lEBE 802.3 c IEEE802.3u; -
Tontrole de Pluxo;
Roteador Win 120ambps GlCABrTAC.
landa de 2.4 GHz atê 300Mbps, banda de
õGIlr oferece velocidades de até
SSTMbps. Conoiõos simultâneas de Z4
CHz a 300 Mbps e 5 GHz a 867 Mbps
para 1200 Mbps de largura do banda total
disponível-4 antenas eitemas. Suporte

modo Access Point para criar um novo
ponto de acesso Wi.FI • Conectividade
Qgablt • 01 porto WAN GIgabit e 04
portas GIgabit LAN. EspeciRcações
adicionais: Taxa de Sinal: 2.4GHX: Até
3Ü0Mbps. 5GHz: Até B67Mbps ■
Freqüência; 2.4GHz e SGHz - Padrões
Mlreless: IBEB 802.1lac/n/a SGHze IEEE
aOZ.llh/g/n 2.4GHz •Intetface:4 Poitas
LAN lO/IQO/lOOOMbps. I Porta WAN
lO/lOO/lÜOOMbpS - Botões: Botão de
reset. Imtâo IJga / desliga, botão liga/
desliga WFS / Wi-FI - Antena: 4 Antenas
Externas Fixas e 1 Antena Intenta -
Funções Wireless: Habilitar / Desabllitar
Rãdio Wireless. WDS Bndgo, WMbL
Estatísticas Wireless - Segurança
Wireless: Criptografias E4/12Bl)itWEF.
.VFA/WPA2. WPAPSK/WPAtPSK-TIpO de
WAN: IP Dinâmico, IP Estâtiai, PP
Testadordo caboc/sistema Iam-
Testador do cabos com conectores RJ-45.

BNC a USB.;- Extensão miiima de
este até 160 m (1(1-45.1(I-I I e BNOc-

Indicadores de cabos no painel; Power,
bateria fraca, sem coaez&o. cross, curto e
conectado.; • Condições do cabo: Creund.
o nials 6 fios.; • Alimentação: Bateria de 9
Volts; - Botão de início de teste; • Cor:
branco gelo ou preto; • BNC; • USB tipo B;
Id-ll da 6 pinos: -1(1-45 da Spmas;

Conectores do testador remoto (lãmea):,- -
USB tipo A- • BJ-11 de 6 pinov • RHõ de

MULTILASER,

Valor Registrado RS

Rs 20.475,00

Valor Tot^: 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 à
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

CERTIFKADO DIGIi ALMENTE
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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 reclcimação 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

''■"^tação e anexos.
i

^ÜÍÁUSULA 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
.  eventual redução dos preços praticados no mercado ou de

<0 que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a
^^^.-.'jfeitura (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 tornar-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 fomecedor não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores 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 vcintajosa.

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, serâoi
publicadas no Diário Oficial.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO 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 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.

I

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;

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas,
assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizadopor 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. O fomecedor registrado poderá solicitar o cancelamento

CERTIFODO DlGITALMENTe
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de seu registro de preço quando:

8.3.1. 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 cora 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.

"  No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço
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

.-^"'jxos;

t

-^.''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 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.

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.

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, prepostos ou representantes da
CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário,
às dependências da Frefeitura,-

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;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTIUZAÇÃO DA ATA
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 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 seü
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 material, decorrente de

CERTIRCADO PKilTALAlÉNTE
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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 Registre de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem (art. 22, §4^ do Decreto Municipal
rfi 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 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
: 2017;

xx.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
sucis 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

.jíFRvistas no Edital, em conformidade com artigo 7® da Lei N.®
.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do

^.-tíiicelamento 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 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.

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. i

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
Tributaria.

GERENCIADORA

I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME

Isaac de Sousa Cardoso
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 144/2021. PREGÃO
ELETRÔNICO N® 28/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 144/2021
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 ORGÂO 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 SANTOS COELHO COMERCIO LTDA,
CNPJ: 27.800.493/0001-09, localizada na Rua Antoniq
Jacobina, n.® 1103-E, Centro, Balsas/MA, CEP: 65.800-000;
neste ato representada pelo Sr. Kleiton Silva dos Santos,'
sócio/procurador, portador da Cédula de Identidade RG n.®
142667420009 SESP/MA, e inscrito no CPF sob o n®

646.842.023-72, 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: |
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
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