
prefeitura de

^ntlnua a a)nstruçSo da cidade que quemmos

SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 142/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N" 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11173/2021

O MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHAO, 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 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 R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ: 20.788.809/0001-37, localizada na Rua José Abreu, n.° 515, Sala 03, Bairro Canto,
Florianópolis/SC, neste ato representada pelo Sr. André Felipe Ribeiro Fernandes, representante legal, portador da
Cédula de Identidade RG n.® 4821668, e inscrito no CPF sob o n® 010.132.489-88, 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:

CLAUSULA 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.

[CLÃUSÜLÃ^GUNDÃ - DOS DOCUiVIENTOS INTEGRANTES " ^ _

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instrações 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.

iCLAUSULAIERCEIRA - 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 Marca Unid Quant.
Valor Registrado RS

Unitário Total

02

Auto transformador de Voltagem
2000va; Potência: 2000 VA; - Auto
Transformador; - Entrada 220V ou

1 lOV; - Saída 220V ou 1 lOV;
Conexão do AT:; - tomada de acordo
com 0 novo padrão NBR14136

Ragtec
h

UND 304
RS

161,00
RS

48.944,00

25

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

SMS UND 49
RS

666,00
RS

32.634,00
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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
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
intemos, garantindo assim o seu
funcionamento ideal. - Interativo -

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

unidade reserva. Proteção:

26

Nobreak 1200va - UNIFICADO

COM O ITEM 25 - CONFORME

AUTORIZADO PELO EDITAL -

Descrição do Equipamento: Nobreak
1200 VA. Bivolt: Entrada 115/127V~

ou 220V~ e saída IISV-- - Filtro de

linha - Estabilizador intemo com 4

estágios de regulação - Forma de
onda senoidal por aproximação
(retangular P\W) - 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
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
intemos, garantindo assim o seu

funcionamento ideal. - Interativo -

regulação on-line. - Inversor

SMS UND 14
R$

895,00

R$

12.530,00

W \
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sincronizado cora a rede (sistema
PLL). - Porta fusível externo cora

unidade reserva. Proteção: -
Sobreaqueciraento no transformador -
Potência excedida -Descarga total da
bateria - Curto-circuito no inversor -

Surtos de tensão entre fase e neutro -

Sub/sobretensão da rede elétrica. Na

ocorrência destas, o nobreak passa a
operar em modo bateria Informações

adicionais: -Circuito

desmagnetizador: garante o valor de
tensão adequado para equipamentos
de informática, áudio e vídeo (cargas

não lineares). - Led colorido no
painel frontal: indica as condições de
funcionamento do nobreak - modo

rede, modo inversor/bateria, final de
autonomia, subtensào, sobretensão,
entre outras informações. - Alarme
audiovisual: sinalização de eventos
como queda de rede, subtensão e
sobretensão, fim do tempo de

autonomia e final de vida útil da

bateria, entre outras informações. -
Botão liga/ desliga temporizado com
função Mute: evita o acionamento ou
desacionamento acidental, além de
desabilitar o alarme sonoro após a

sinalização de algum evento -
Microprocessador RISC/FLASH de

alta velocidade: aumenta a

confiabilidade e o desempenho do
circuito eletrônico interno.

38

67

Rotulador (etiquedadora) com display
com 2 linhas; - Rotulador eletrônico ;
- Possui um display de cristal liquido
de 8 caracteres grandes, com um

teclado estilo máquina de escrever.; -
Imprime 80 caracteres ; - Seletor de
idiomas com possibilidade para

inglês, português, francês e
espanhol; - Display de cristal liquido

de 8 caracteres ; - Imprime em 5
tamanhos e 9 estilos de letras ; -

Utiliza fitas tipo "M-Tape" (9 e 12
mm); - Imprime em 1 linha; -

Cabeçote de impressão térmica de
alta qualidade;

Brothe

r
UND 110

R$

275,00
R$

30.250,00

HD Externo USB 2.0/3.0 1 TB;
Conexões: USB 3.0; Capacidade de
armazenamento: 1TB; Alimentação:

USB 3.0;

Adata UND 139
R$

377,00

R$

52.403,00
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68

HD Externo USB 2.0/3.0 2 TB; ou
superior; Conexões: USB 3.0;

Capacidade de armazenamento: 2TB;
Alimentação: USB 3.0;

Adata UND 70
R$

499,00

R$

34.930,00

91

99

Patch panei 24 P RJ 45 CAT 5E;
Especificação técnica; Categoria 5e,
U/UTP; 24 posições ; Terminais de

conexão em bronze fosforoso

estanhado, padrão 110IDC, para
condutores de 22 a 26 AWG; Vias de

contato produzidas em bronze
fosforoso com camadas de 2,54 pm
de níquel e 1,27 pm de ouro ; Largura
de 19" e altura de lU ou 44,45 mm,
que permite montagem em racks ;
Fornecido com parafusos e amielas
para fixação ; Possui local para

identificação das portas ; Fornecido
na cor preta; Pintura especial
anticorrosão; Compatível com

ferramentas Punch Down IIOIDC;
Compatível com plugs RJ45 e RJl 1;

Furuka

wa
UND 82

R$

245,00
R$

20.090,00

Roteador wifi 1200mbps GIGABIT
AC . Banda de 2,4 GHz até

300Mbps, banda de 5GHz oferece
velocidades de até 867Mbps.

Conexões simultâneas de 2,4 GHz a
300 Mbps e 5 GHz a 867 Mbps para
1200 Mbps de largura de banda total

disponível - 4 antenas extemas.
Suporte ao modo Access Point para
criar um novo ponto de acesso Wi-Fi
- Conectividade Gigabit - 01 porta
WAN Gigabit e 04 portas Gigabit
LAN. Especificações adicionais:
Taxa de Sinal: 2.4GHz: Até

300Mbps, 5GHz: Até 867Mbps -
Freqüência: 2.4GHz e 5GHz -

Padrões Wireless: IEEE 802.11ac/n/a

5GHz e IEEE 802.1 Ib/g/n 2.4GHz -
Interface: 4 Portas LAN

lO/lOO/lOOOMbps, 1 Porta WAN
lO/lOO/lOOOMbps - Botões; Botão de
reset, botão liga / desliga, botão liga /

desliga WPS / Wi-Fi - Antena: 4
Antenas Extemas Fixas e 1 Antena

Interna - Funções Wireless: Habilitar
/ Desabilitar Rádio Wireless, WDS
Bridge, WMM, Estatísticas Wireless
- Segurança Wireless: Criptografias

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

Tplink UND 191
jR$

343,00
RS

65.513,00
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Valor Total: R$ 297.294,00 (duzentos e noventa e sete mil e duzentos e noventa e quatro 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 fiindamentação, 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 parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

ICLAUSULA 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.

CLAUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO E LOCAL PA 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.

07ÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

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

pTÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO
IREEOÜILIBRIÒ DA EOUACÂO ECONÔMICQ-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 iireajustáveis, 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 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 fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso n 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.
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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 ocorrá antes do pedido de
fomecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

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

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

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

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

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

!CLÁTOKtX5ÍTAVA-WcÃNCELAMEOTãMATADERlGÍSTRODEPR^^ ~1

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. T, 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 i
legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei n° 8.666/93;
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8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados ó contraditório e ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fomecedor.

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

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

8.6. A solicitação, pelo fomecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias, instmida 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 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 fomecedor, a comunicação será efetivada
através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia
subsequente ao da publicação.

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

:CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIARIA DA ATA J ;

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

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

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma 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; 1

í
I

9.1.4. Fomecer, 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 vinculo empregatício com o contratante;
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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.

10.1. A Prefeitura compromete-se a:

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

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

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

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

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

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

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

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

11. CLAÜSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 1
ORGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES A '
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública j
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



PREFEITURA DE

Continua a çonsmjçSo da cidade que queremos

SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.

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

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

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderio 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 SÁNCOES ADMNISTRATIVAS 1.

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 i
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 fomecedor 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 Mimicipal n° 006/2017.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

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

3r.
CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributaria.
GERENCIADORA

ANDRÉ FELIPE RIBEIRO
FERNANDES:01013248FERNANDESíl0l32489a8

988
/ Oadoi:2021.08.2413:2357

■/ -03'00'

R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
André Felipe Ribeiro Fernandes

DETENTORA
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05 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDES 3.3.90.32.00 -
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. DOTAÇÃO
TOTAL R$ 1.728,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO
DE 2021, VIGENTE A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL N^ 8.666/1993. DATA

DA ASSINATURA: 12 DE AGOSTO 2021. SIGNATÃRIOS:
MARIA CONCEIÇÃO VIANA MONIZ - SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. KALIL BALDEZ QUEMEL -
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA SÃO LUÍS
DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS LTDA.

Publicado por: LINALDO COSTA

Código identificador: 338cecc2a545591c0b0c538alf3Qc038

EXTRATO CONTRATO N" 2007.05/2021. DISPENSA DE

LICITAÇÃO: 001/2021- SEMAS. PROCESSO ADMT N®
0207.05/2021

EXTRATO CONTRATO N® 2007.05/2021. DISPENSA DE
UCITAÇÃO: 001/2021- SEMAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO
N® 0207.05/2021 BCB. CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BACURITUBA/MA ATRAVÉS DA SECRETÁRIA
•NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADA: A.

.^JlEIRA NASCIMENTO FILHO. OBJETO LOCAÇÃO DE
VEICULO LEVE, TIPO PICK-UP, PARA ATENDER O PROJETO
CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACURITUBA/MA. VALOR R$
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
08.244.0031.2093.0000 - MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA

INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ FONTE DE RECURSO
0 RECURSOS NÃO DESTINADOS A CONTRAPARTIDA
1 RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE
29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DOTAÇÃO TOTAL R$
17.404,90. PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES, VIGENTE
A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. FUNDAMENTO LEGAL:
LEI FEDERAL N® 8.666/1993. DATA DA ASSINATURA; 20 DE

JULHO 2021. SIGNATÁRIOS: HALLYCENILDES MARTINS
SOARES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO -
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA A PEREIRA

^••fíCIMENTO FILHO.
J
'  Publicado por: LINALDO COSTA

Código identificador: 4c9201e087f27ab3b8ebec4f5e529089

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 142/2021. PREGÃO
ELETRÔNICO N® 28/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 142/2021
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

CERTIRCAOO D15ITALMENTE

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 R7 DIGITAL INFORMÁTICA E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 20.788.809/0001-37, localizada na
Rua José Abreu, n.® 515, Sala 03, Bairro Canto,
Florianópolis/SC, neste ato representada pelo Sr. André Felipe
Ribeiro Fernandes, representante legal, portador da Cédula de '
Identidade RG n.® 4821668, e inscrito no CPF sob o n®

010.132.489-88, 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 j
.1

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais \
para o Registro de Preços para Futuras Aquisições de 1
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 pcU-a 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 -I
Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

Item Espedflução Marca Unid

Anta transformador de Voltagem 2000va;
PotSncia: 2000 VA: - Autn TraniTonnadott
Entrada 220V ou 1 lOV: - Saída 220V ou
UOV: ConexSo do AT;: .tomada de aconlo

o novo padrão NBR14136
Nobreak 1200 VA Bivolt: Entrada

U5/127V- ou 220V- e saída 115V- •
^tn> da Unha • Estabilizador interno com
4 estágios de regulação - Forma de onda
senoidal por aprodmeção (retangular
PWMI - DC Start • Battety Saver: ertta o
consumo dosnecessário da carga da
rateiia, preservando a sua vida útil.
Antodiagnóstico ds bateria: informa
qttando a bateria precisa ser substituida •
Recarga autoinátlca das baterias cm 4
estágios, mesmo com o nobreak desligado
Recarregador Strong Chargen

possibilita a recarga da bateria mesmo
xm níveis muito baixos do carga.-True
flMS; analisa OS distúrbios da rede
elétrica o possibilita a atuação precisa do
•quipameoto. - Ideal para redes instáveis
lu com geradores de energia elétrica..
Vutoteste: ao ser ligado, o nobreak lesta
13 cirruitos internos, garantindo assim o
wu fundottamento ideal. .Interativo-

egulação on4ine. • Inversor sincronizado
nm a rede (sistema PLL). - Porta fusível
externo com unidade reserva. Proteção:

^gtecb

Valor RoqUtrado B$

RS 666,00
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Nebreak 120Dva - UNIFICADO COM O
ITEM 25 -CONFORME AimJRlZADO
?ELO EDITAL - Descrição da
Equipamento; Nobteok 1200 VA. Bivslt:
Entrada 11S/127V- ou 220V- o salda
IISV- - Filtro de Unba - Estabilizador
jtterno cotaAestãglos de regulação-
Forma de onda senoidal por aprozimação
Iretangular PWMl - DC Slait - Batteiy
Saver: evita o consumo desnecessário da
eaiga da bateria, preservando a sua vida
útil - Autodlagndstlco do bateria; informa
quando a bateria precisa ser substituída -
üecarga automática das baterias em 4
estágios, mesmo com o nobreak desligado
Recarregador Strong Charger;
possibilita a recarga da bateria mesmo
xim níveis multo baixos de carga. - True
IMS: os distúrbios da rede
láttlca e possibilita a atuação precisa de
equipamento. - Ideal para redes Itistáveis
ou com geradores de energia elitrica. -
Aulotesie: ao ser ligado, o nobreak testa
os drcuitos internes, garantindo assim o
en fimcionamento ideal. • Interativo -
regulação on-line. -Inversor sincronizado
com a rede (sistema FLL). - Porta Risível
externo com unidade reserva. Proteção: -
Sobreaquecimento no transformador -
jpotència excedida -Descarga total da
lateria - Ctuto-drouito no inveisor -
Surtos de tensão entre fáse e nentro -

Sub/sobretensão da rede elétrica. Na
Konénda destas, o nobreak passa o
iperar em modo bateria Informações
adicionais: -Cirmiito desmagnetizador:
garanto o valor de tensão adequado para
equipamentos de informática, áudio e
vídeo (cargas não lineares). - Led colorido
ao painel frontal: Indica as condições de
kncionamento do nobreak - medo rede.
nodo Invetsor/batetla. £nal de autonomia,
iubtensão. sobretensão. entre outras
nfotmações. - Alarma audlovisua):
iinalização do eventos como queda de
rede. subtensão e sobretensão. Gm do
tempo de autonomia e Gnal de vida útil da
lateria. entre outras informações. - Botão
iga/ desliga tempotizado com função
Mate; evita o acionamento ou

desarionamento acldentaL além da
desabilitar o alarme sonoro apôs a
sinalização da algum evento -
NQeroprocessador RISC/FIASH de alta
velocidade: a confiabilidada e o
desempenho do clrctilto eletrônico
mterno.

V y

Eotulador(eQquedadora) com dlsplay com
2 linhas; - Rotulador oletrônlco ; - Possui
im dlsplay de cristal Uquldo de 8
mracteres grandes, com um teclado estilo
máquina de escrever.; - Imprime 80
mractcres; - Seletor de idiomas com
possibilidade para inglês, português,
iancês e espanboL: - Dlsplay de cristal
iquldo de 8 caracteres; - Imprime em 5
amanhos e 9 estilos de tetras; - Utiliza
5tas tipo *M-Tape' (9 e 12 mm): -
Imprime em 1 Ilnba; • Cabeçote de
moressão térmica do alta qualidade ;

dD Externo USB 2.0/3.0 1 TB; Coaexôes:
tlSB 3.0; Capacidade de armazenamento:
1TR. alim.r.tacâo; USB 3.0:
dD Externo USB 2.0/3.0 2 TB: ou

mperiOR Conexões: USB 3.0: Capacidade
Is armazenamento: 2TB; Alimentação:
USB 3.0:

Fatcb panei 24 P RJ 45 CAT 5E;
Especificação técnica; Categoria 5e.
U/UTPi 24 posições; Terminais de
conexão em bronze fosforoso estanbado,
radiBo 110 IDC, para condutores de 22 a
16AWG: Vias de contato produzidas om
ironze fosforoso com caniadas de 2.54 pm
Io níquel e 1,27 pm do ouro; Largura de
19* e altura de lU ou 44.45 mm, que
rermite montagem em rada; Fornecido
mm parafusos e amielas para fixação;
Possui loca) para Identificação dos portas
Fornecido na cor prata; Pintura especial
intícorrosão: Compattvol com
lerraroentas PunchDown IIOIDC;
Eomgatí«lcom_£lu2s_RJ45_e_RJll^
lloteadorváG 1200mbpsCIGABITAC
Janda de 2,4 GHz até 300Mbps, banda de
SGHz oferece velocidades de até
SSTMbps. Conexões simultâneas de 2.4
3Hza 300 Mbps e S GHza 857 Mbps
sara 1200 bfbps de largura de banda total
lisponível - 4 antenas externas. Suporte
io modo Access Polnt para criar um novo
Moto de acesso Wi-Fi - Conectividade
3igablt-ai porta WAN Gigabit e 04
Mttas Gigabit LAN. Especificações
idldonais: Taxa do SineL 2.4GKC: Até
300Mbps. 5GHz: Até 8671dbps -
Freqüência: 2.4GHz e SGHz - Padrões
Wlreless; IEEE 802.11ac/n/a SGHz e IEEE
S02.11h/gfo 2.4GHz - Interface; 4 Portas
LAN lO/lOO/lOOOMbpS, I Poria WAN
lOnOO/lOOOMbps-Botões: Botão de
rcseL tetão liga I desliga, botão liga /
desliga WPS / WTFi -Antena: 4 Antenas
Eiternas Fixas e 1 Antena Interna -

-unções Wlreless: Habilitar/Desabilitar
iRádto Wireless. WDS Bridge. WMM.
Estatisticas Wlreless - Segurança
Wlreless: Criptografias 54/128-blt WEP,
WPAAVPA2, \V7AFS)C/WFA2-PSK - Tipo de
WAN: IP Dinâmico. 1? Estático. FP

Iplink

|R$ 12.330.00

R3 275,00

RI 377.00

R4 245,00

RS 52.403,00

Valor Total: R$ 297.294^00 (duzentos e noventa e sete mil
e duzentos e noventa e quatro 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
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 qucdquer 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 e 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 preçó^
praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem à
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 dò
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem

CERTIFICADO DIGUAÜMEHTE
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reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.

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

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

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

Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão
nau 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
pubUcadas 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:

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;

,3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese
:ie tomarem superiores aos praticados no mercado;

•s _ /■

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 instrumentò
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 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
1

8.4.2. A pedido do fornecedor. |
8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento j
de seu registro de preço quando: |

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

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

1
8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade
de aphcaçâo 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. i|

i
8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação
será extinta, autoníaticamente, 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;

I

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 ,

DIGlIALMEtne
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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
caracteristicas 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, pára
representa-la sempre que fornecessário.

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, semfalquer ônus para a Prefeitura.
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 Prefeitura;

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

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

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade«contrada na entrega/prestação do objeto e interromper
^diatamente 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 UTILIZAÇÃO 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 seu
interesse junto ao Órgão Gerenciador dá 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
n2 006 de 2017);

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

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a 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 justificadamènte, 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 a
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 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 .
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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.

CAMILA FERREIRA COSTA

'~'^';retária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
^Dutaria.

uíiRENClADORA

R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
André Felipe Ribeiro Fernandes
DETENTORA

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: ddbcd42dl63d6149cad5e23c423e9041

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 147/2021. PREGÃO
ELETRÔNICO N® 39/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 147/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N® 39/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 16082/2021

O MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa
"^^'dica de direito público interno, por meio PREFEITURA

V
IniCIPAL de balsas, com sede na Praça Prof. Joca Rêgo,

h- 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® 39/2021. tudo em conformidade com o
processo administrativo n® 16082/2021. nas cláusulas e
condições constantes do instrumento convocatório da licitação
supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os
preços da empresa ELTRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA
LTDA-ME CNPJ 12.821.967/0001-13, estabelecia na Rua
Particular, n" 18, Condomínio Topázio, Bairro Jardim América
na cidade de Três Corações Estado de Minas Gerais neste ato
representado pelo Sr Felipe Eduardo Nogueira, brasileiro,
portador do RG. 17.775.691 SSP/MG e CPF/MF n®
127.147.546-43 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 Municipal n®
006 de 2017 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 Futura contratação de empresa
para prestação de serviços de instalação de componentes
para semáforos veicular e de pedestre com fornecimento
de materiais, no Município de Balsas/MA, sob demanda
(ordem de serviço), conforme especificações do Termo de
Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n® 26/2021, 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® 26/2021, 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® 39/2021 -
Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

nsNs DESCIUÇAO UhODADE QUANT.
VALOR UNTTARJO
REGISTRADO

VALOR TOTAL

RS REGISTRADO

KESTAÇAO de serviços de INSTAIAÇÀO DE COMFOKENTES PARA SEMÁFOROS VEICULAR E
DE PEDESTRE COM FQRNECUrENTO DE MATERIAIS.

i.i

Gniiu» Focai pedestre 200X200
completo do Upo reduzido em
nUcarlionAta Injetado, padrão do cor
into seoi^rflhó, monUdos com
leatanas, o Umpadu de base LED
coaíomo cspeclficaçõoe). Com 2
suportei ilnplei lOlauncoia botoelro
maora eoofonne a resolução 704/2017
oCO.NTTUN.

UND 20 R5 3.230J2 RS 64.606,40

1.2

«ata em policarbonato. pera gropo
do podoitre • cor vcnic, aiMjjda

DO z 200 conforme norma ABNT
D9S.

JND 20 RS 86.67 RS 1.733.40

IJ

nato ea púücarbooato, para grupo
oca] de pédeitre • cor vermolha.
csedida 200 X 2Q0 confònne norma
\B^^'7995.

JND 20 RS 86.67 RS 1.733.40

1.4 Bolachai a Icd^i do pedestre vensetba UND 20 RS 446.97 RS 8.939.40

1.S Bolachas a led*! de pedestre verde JND 20 RS 446.97 |RS 6.939.40

1.6

Suporto/abraçaúeira para o grupo focai
eaafdrieo pedestre com contador
regressivo: 1. Suporte ou coojuato de
suporte para fixar 0 Grupo focai
senaTÓrico podoitre, que permita ser
instalado oa coluna de 114 cmi, 101 ouc
na octogoool cOnica (caso o euporto

aio seja único para todas esias
iiadidas. a Ucitanteao apraieotara
respectiva documentação técnica
leveri incluir aa especificaç&ea de
edas as variações às suporte). E vir
icompanhado dos rcspccttvoi panfiisos
1 porcaa. que deverão ser tíncados ou
ralranfzadoa.

JND iO RS 254.44 RS 5.066.80

1.7

p.l3. Cabo PP Rexhrel4 s 1.5 MM: 1.
:abo PP Detivel 4x14 mm 12 v. anii-
hara* Deverá atender a NBR 7268,
:«rli6cado nelo INMCTRO.

M I.QOO ÍS 12.71 RS 12.710,00

i.a

>.14. Cabo PP Flexível 2 xZã MM l.
7aho PP flixível 2 x Z5 mm 12 v, tãtà-
:hama. Devoré atender a NBR 728S.

IJ30Q %S 11.63 RS 11.630.00

1.9

Clt de Atemmenta em cobre, composto
lor hasto do atorramento ecobrcada

«m no mliiimo 2.40 metraa de
^mprimento o 10mtn de dilmetro.Z
cnnlnals o S motras de fio rígido

JND 20 RS 450.69 RS 9.013.80

1.10 »pa para contraio semafórlco JND 10 RS 1.602.74 RS 18.027,40

1.11 lateria para lemiforo UND 10 RS 4325.46 RS 43.254,60

1.12
lolona galvanizada para seoÃíon de
ledostres 101.6 mm x6.Q0m

UKD 20 RS 1.792.22 RS 35.844.41)

1.13

itoaltzador pra agentes de trúASita
JetrtDico, reslstento a Unpoeioa. cem
laiarU recarreg&vcl acompanhando
atragador bi volt operando aos corea
•erde e vermelho, contendo em tua
fstxuturas placas de led'9de alto

JNO 10 RS 454.40 RS 4.544.00

1.14

*oste simples, gaNanlzado, diâmetro
«xtenio de 101 mm. espessura da
jarade do 4.5aam. altura de 7,0 m.

om prato fosco.

[JND 10 RS2343J6 RS 20.435.60

1.15

Sraço prqjatado em aço SA£ I02O.
fOhnuUzado, diâmetro externo de 101
ao, espessura da parode de 4.5mffl,
mmpritaento de S.5 m. pintado em
iroto fosco.

JND 10 RS 2.104.23 RS 21.042.30

1.16

7oQjunto Controlador do THfogo do
14/24 fases microprocessador, tomada
Io secMço I10/220vac. completo.

JND 10 RS 9.697.16 RS 96.971,60

CERTIRCAOO DIGÍTALi/iENTE


