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SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 138/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N*' 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 11173/2021

O MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Prof. Joca Rêgo, n" 151, Centro, Balsas-MA,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA, neste
ato representada pela Sra. CAMILA FERREIRA COSTA, portadora do CPF N" 002.231.343-50, inscrita na
Cédula de Identidade n° 189338020010 SSP/MA, residente neste Município de BALSAS/MA, neste ato
denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do
PREGÃO ELETRÔNICO N 32/2021, tudo em conformidade com o processo administrativo n° 18655/2021, nas
cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva
homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa GRAFICA REI DAVI EIRELI, CNPJ:
32.076.375/0001-21, localizada na Rua do Campo, n" 249, Tresidela, Coroatá/MA, CEP: 65.415-000, neste ato
representada pela Sr.® Janete Povoa de Sousa, sócia administradora, portadora da Cédula de Identidade RG n°
162892920008, e inscrita no CPF sob o n° 962.458.323-49, 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:

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.
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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.

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 Unld Quant.
Valor Registrado R$

Unitário Total

Estação base IP (VoIP) para Telefone
sem fio Até 10 contas SIP por

sistema; até 10 linhas por aparelho
Suporte até 5 aparelhos sem fio VoIP
TLS e tecnologia de criptografia de

07
segurança SRTP para proteger Grand

UND 21
R$ R$

chamadas e contastotalmente

compatível com o padrão SIP /
DECT alcance a partir da estação
base de até 300 metros ao ar livre e

50 metros em local fechado

Protocolo/padrões: SIP RFC3261,

stream 796,00 16.716,00
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TCP/IP/UDP, RTP/RTCP,
HTTP/HTTPS. ARP/RARP, ICMP,

DNS (registro A, SRV, NAPTR),
DHCP, PPPoE, SSH, TFTP,NTP,

STUN, SIMPLE, LLDPMED,

LDAP, TR-069, 802.1x. TLS, SRTP
Codecs de voz G.71 l^/a-Iaw,

G.723.1, G.729A/B, G.726-32, ÍLBC,
G.722, OPUS, G.722.2/AMRWB

(pedidoespecial),DTMF em banda e
fora de banda (em áudio, RFC2833,
SIPINFO), VAD, CNG, PLC, AJB 5
indicadores de LED: Energia, Rede,
Registro, Chamada, DECT Botão de

redefinição, botão de
emparelhamento/paginação Uma

porta Ethernet de 10/100 Mbps com
detecção automática PoE integrado
PoE: IEEE 802.3af Classe 1, 0,44 W
3,84 W QoS: Qualidade de serviç

19

MONITOR DE TOQUE: Monitor
LCD com Tela Touch Screen

Capacítiva 15" Polegadas VGA/USB

K-

Mex
UND 16

R$

1.599,90

R$

25.598,40

32

Notebook 15.6 Polegadas (TIPO 02);
Processador: 9® Geração Hexa Core -
Freqüência: 2.60 à 4.50 GHz, 12MB
de SmartCache Memória Ram: -

16GB (1x16GB Módulo) RAM
DDR4 - Até 2666MHz - Expansível a
32 GB (2 Slots soDIMM) Tela: -

15.6" - Painel: IPS - Anti-Reflexivo -

Design: Ultra Slim - Resolução: FHD
(Full HD) - Frame rate: 60MHZ
Placa de Video: - Com memória

dedicada VRAM de 6 GB GDDR6

Armazenamento: - 256GB SDD PCIe

NVMe 3x2 M.2 2280 - ITBGB HDD

SATA 3 2.5 MM 5400 RPM

Webcam: -Resolução: 1280x720 (0,9
MP) - Gravação de áudio e vídeo em
720p - SHDR (super high dynamic
range imaging) Wireless e Rede: -

Wireless (Wi-Fi): - Killer - AC 1550
ou 15501 - Compatível com IEEE

802.1 Ia, 802.1 Ib, 802.1 Ig, 802.1 In e
802.1 lac - Freqüência (2.4 GHz e 5
GHz) - Suporte ao Bluetooth 5.0 -

Tecnologia 2x2 MUMIMO -
Bluetooth: Versão 5.0 - Lan/ Rede

com Fio: - Gigabit Ehtemet E3000
com suporte a Wake-on-LanReady -
Killer Ethernet E2500 Alimentação e

Bateria: - Fonte de alimentação:

VAIO UND 31
RS

4.999,00

RS

154.969,00
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adaptador 180W AC com ca

75

Memória DDR3 - 8 GB para PC;
Capacidade de armazenamento: 8
GB; - Tecnologia: PÇ3-10600

(1333MHz); - Tensão de alimentação
(Vdd): 1,5 V; - Arquitetura DDR-3;
Transferência de quatro dados por
ciclo de clock; - Temperatura de

Operação: O a 85 "C; - Tipo de Burst:
interleave e seqüencial; - Memória
sem registro: (Não ECC); - Memória

: (Synchronous DRAM); -
Freqüência: PC3-I0600 CL = 9; -

Quantidade de pinos: 240; -
Quantidade de chips: 16 unidades,

sendo 8 de cada lado; COTA
PRINCIPAL 75%

MULT

ILASE

R

UND 177
RS

249,00

RS

44.073,00

76

Memória DDR3 - 8 GB para PC;
Capacidade de armazenamento: 8
GB; - Tecnologia: PC3-10600

(1333MHz); - Tensão de alimentação
(Vdd): 1,5 V; - Arquitetura DDR-3;
Transferência de quatro dados por
ciclo de clock; - Temperatura de

Operação: O a 85 "C; - Tipo de Burst:
interleave e seqüencial; - Memória
sem registro: (Não ECC); - Memória

: (Synchronous DRAM); -
Freqüência: PC3-10600 CL = 9; -

Quantidade de pinos: 240; -
Quantidade de chips: 16 unidades,

sendo 8 de cada lado; COTA

PRINCIPAL 75%

MULT

ILASE

R

UND 59
RS

249,00
RS

14.691,00

Valor Total: RS 256.047,40 (duzentos e cinqüenta e seis mil, quarenta e sete reais e quarenta centavos).

3.2.0 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.
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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.
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5.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital,
Termo de Referência - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem
que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os materiais deverão está em perfeita condições
e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem devolvidos e exigidos sua
substituição.

[cEMli^^ÉXf POTOGAMÉNfO

6.1. Os pagamentos referente ao fornecimento dos materiais objeto da presente Ata será efetuado nos termos do
edital da licitação e anexos.
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7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofi-er 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 caout do
art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

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

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

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

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

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

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

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela '
Prefeitura Municipal de Balsas/MA para determinado item.

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

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

OITAVA t^ 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;

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 mimicípio, 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
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

8.4.2. A pedido do fornecedor.

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

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

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para _
apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal. ^ {
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8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando
motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula
nona deste instrumento.

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

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

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

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

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

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

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

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, ,
documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas 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 j
esclarecimentos necessários. t

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

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.
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ICLAÜSÜEA DÉCIMA ̂ OBRIGAÇÕES PA 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 quantò à requisição do objeto mediante o envio
da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fomecedor;

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

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

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a 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 fomecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

|ll. CÍATJSÜLA DÉCIMA PRIMEIRA -DA ÜTILI^ÇÃÕ DA ATA DÉ REGISTrôTDE PREÇOS PORI
fÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES I

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 licitatòrio, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem.

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

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



V

P B E F E ! T Ú B A D Ê

3(»^slAi;34da dd^qud (|i^!femos

SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

11.6.1. A Prefeitura Mimicipal 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 fomecedor 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.

^iarôAmclMASEC5!^A-DAS-S^CQESADM]VIST^llVAS :■ ^ ^ ^
12.1. Em casos de inexecução parcial ou total (ias condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa
e o contraditório, ficará o fomecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com

V  artigo T 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.

ía^iüSil^iDEClMA^^TaCSIRA-DASrDlS^tCOESFll^ " /r-r?'. ^ . J
13.1. As omissões desta Atá 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 Municipal n° 006/2017.

[cBBgiSyg5iMÃ1SiSRTA^-I)õ , _
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
instmmento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Balsas/MA, 19 de agosto de 2021.

fíú'rY^AMv
CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributaria.
GERENCIADORA

JANETE POVOA DE DigitallysignedbyJANETE/VOVOA DE SOUSA56245832349SOUSA:962458323^ "Date: 2021.087010:53:58 ■03'00'

GRAFICA REI DAVI EIRELI
Janete Povoa de Sousa

DETENTORA
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excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto
no §52 do artigo 22 do Decreto Municipal n® 006 de 2017,
respeitcindo o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo
órgão não participante.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
ADMNISTRATIVAS

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

^ USULA 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.

^lUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de
Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA.

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

Balsas/MA, 19 de agosto de 2021.

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
Tributaria.

GERENCIADORA

MEGA EMPREEDNIMENTOS LTDA-ME

Adão Gomes Maia

DETENTOR

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 88212b9efbdf019a3288ccal5464caaf

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 138/2021. PREGÃO
ELETRÔNICO N® 28/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 138/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N® 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 11173/2021

O MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa
jurídica de direito público interno, por meio PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Prof. Joca Rêgo,
n® 151, Centro, Balsas-MA, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBUTÁRIA, neste ato representada pela Sra. CAMILA
FERREIRA COSTA, portadora do CPF N® 002.231.343-50,
inscrita na Cédula de Identidade n® 189338020010 SSP/MA,

residente neste Município de BALSAS/MA, neste ato
denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO
REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO
ELETRÔNICO N® 28/2021, tudo em conformidade com o
processo administrativo n® 11173/2021, nas cláusulas e
condições constantes do instrumento convocatório da licitação
supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os
preços da empresa GRAFICA REI DAVI EIRELI, CNPJ:
32.076.375/0001-21, localizada na Rua do Campo, n® 249,
Tresidela, Coroatá/MA, CEP: 65.415-000, neste ato
representada pela Sr.® Janete Povoa de Sousa, sócia
administradora, portadora da Cédula de Identidade RG n.®
162892920008, e inscrita no CPF sob o n® 962.458.323-49.
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se
as partes às normas constantes das Leis Federais n® 8.666/93,
10.520/2002, Decreto Federal n® 7.892/2013 e demais
legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a
seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

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

Item Especificação Matca Utüd Quant.
l^alorReolsInida RS

Unitário rrotai

CERTIRCAOO DÍGITAL^ENTE
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Estação base IP (VoIP) para Telefoca sem
floAtã 10 contas SIP por sistema; até 10
inhas por aparelho Suporte até S
aparelhos sem So VoIP TLS e tecnologia
da criptografia de segurança SRTP para
jroteger chomadas e contastotadmeote
compatÍTBl com o padrão SIP / DECT
alcance a partir da estação base de até
300 metros ao ar livre e 50 metros em
ocal fechado Frotocolo/padrães: SIP
RFC3261. TCP/IP/UDP. RTP/RTCP.
HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP. DNS
(registro A. SRV. NAPTR), DHCP, PPPoE.
SSH. TFTP. NTP, STUN. SIMPLE.
LLOPMEO. LDAP. TR-069, 802.1X. TLS.
SRTP Codecs do voz G.7Up/a-lBvr.
G.723.1, G-729Am, G.726.32. ILBC.
G.722. OPUS. G.722.2/AMRVI/B
pcdidocspeciaD.DTMF cm banda o fora
ie banda (em áudio. RFC2833. SIP INFOI
fAD. CNG. FLC. AJB 5 indicadores de
\SD: Energia. Rede. Registro. Chamada.
DECT Botão de redefinição, botão de
emparelhamento/paginação Gnia porta
Etbecnet de 10/100 Mbps com detecção
automática PoE integrado PoE: IEEE
S02.3af Classe 1. 0,44W3.84WOoS:
Qualidade de servic
dONITOR DE TOQUE: Monitor LCD com
Tela Touch Screen CapaciUva 15"
Polegadas VGA/USB

'Jotebook 15.6 Polegadas (TIPO 021;
Processadon O' Geração Hexa Core -
rreguência: 2.60 ã 4.50 GHz. 12MB de
EmartCacbe Memória Raxn: • 16GB
(1x16GB Módulo) RAM DDR4 - Até
26S6MHZ - Expansivo! a 32 GB (2 Slots
ioDIMM) Tela: -15.6- • Painel: IPS - Anti-
Reflexivo • Deslgn: Ultra SUm - Resolução
FHD (PuU HD) ■ Preme rate: 60MHZ Placa
de Vl^o: - Com memória dedicada VRAM
de 6 GB GDDR6 Armazenamento: - 2S6C3
SDD FCIe NVMe 3x2 M.2 2280 - ITEGB
HDD SATA3 2.5 MM 5400 RPM Webcant
Resolução: 1260x720 (0.9 MPl - Gravação
de áudio e vfdeoem 720p - SHDR (super
dgh dynamic range imaging) Wireiess e
Rede:-Wirele8S(Wl-Fi): -Killer-AC 1550

15501 - Compatível com IEEE 802.11a.
S02.11b. e02.11s. 802.Une aoz.iiac-
Freqüência (2.4 GHz e S GHz) - Suporte
ao Bluelootb S.O - Tecnologia 2x2
MUMIMO • Bluetooth: Vereão 5.0 - Lan/
lede com Fio: - Gigabit Ehternet E3000
com suporte a Wakeuon-LanReady - Killer
Ethernet E2500 Alimentação c Bateria: -
Fonte de alimentação: adaptador ISOIV
AC com ca
Memória DDR3 • 8 GB para PC;
Capacidade de armazenamento; 8 GB; -
Tecnologia: PC3-10600 (1333MHz); -
Tensão de alimentação (Vddl: 1.5 V; -
áiquitetura DDR-3: Transferência de
piatro dados por ciclo de ciock; •
Temperatura de Operação: O a 85 °C; -
npo de Burst: interleave e sequeodal; -
sfemdlia sem registro: (Não ECCl; •
Memória: (Syncbronous DRAM): •
Freqüência: PC3*1060Q CL ■ 9; -
Quantidade de pinos: 240; • Quantidade
ia chips: 16 unidades, sondo 8 de cada
ado: COTA PRINCIPAL 75%
Memória DDR3 • 8 GB para FC;
Capacidade do armazenamento: 6 GB; •
TecnologU: PC3-10600 (1333MHz); -
Tensão de alimentação (Vdd): 1.5 V; •
Arquitetura DDR-3.- Transferência de
quatro dados por ciclo de clock; -
Temperatura de Operação: O a 85 «C; -
Tipo de Burst: interleave e seqüencial; -
Memória sem registro: (Não ECCl: -
Memória : (Synchronous DRAM); -
Freqüência: PC3-10500 CL = 9; •
Quantidade de pinos: 240: • Quantidada
de chips: 16 unidades, sendo 6 de cada
lado: COTA PRINCIPAL 75%

R6 154.969,00

14.691,00

Valor Total: R$ 256.047,40 (duzentos e cinqüenta e seis
quarenta e sete reais e quarenta centavos).

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 qualquer tipo
de reclamação por parte da inadimplente. Os materiais deverão •
está em perfeita condições e de acordo com o Termo de
Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem
devolvidos e exigidos sua substituição.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referente ao fornecimento dos materiais
objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da
licitação 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 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. 1

l
7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem |
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a l
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 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 a revogação da respectiva Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
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7.8. Será considerado preço de mercado, os preços tpie forem
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura
Municipal de Balsas/MA para determinado item.

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada
pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação
"'ntinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses

.itidas 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

8.4.2. A pedido do fornecedor.

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

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

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço
registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de

15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos
que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão
da Administração Pública Municipal.

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA
ATA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contrateuite, por escrito,
quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do
objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita

CERTIFKAOG' DKãiTAU^ENTE
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execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

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

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
10.1. A Prefeitura compromete-se a:
10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa
execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o
acesso de empregados, propostos ou representantes da
CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário,
às dependências da Prefeitura;

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

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

f  \
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
""■nmCIPANTES

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

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

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

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro
de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na Ata
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não

participantes que aderirem (art. 22, §4® do Decreto Municipal
n® 006 de 2017);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere
este item não 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 eirtigo 22 do Decreto Municipcil n® 006
de 2017;

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
ADMNISTRATIVAS
12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições
pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o
contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções
previstas no Edital, em conformidade com artigo 7® da Lei N.®
10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do
cancelamento do registro, nos termos da Cláusula 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
estcibelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em
três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

CERTIFICADO DPGiTALMENTC
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Balsas/MA, 19 de agosto de 2021.

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
Tributaria.

GERENCIADORA

GRAFICA REI DAVI EIREU

Janete Povoa de Sousa
DETENTORA

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: calla27d41c89bca309ddc0ad64ded67

ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PE 040-21

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Prefeitura Municipal de Balsas.
Pregão Eletrônico - 40/2021. Resultado da Adjudicação. Item:

- Descrição: VIATURA CARACTERIZADA TIPO SUV,
"^IPTADO COM CELA, ZERO QUILÔMETRO, GASOLINA E

-.ANOL (FLEX), ANO E MODELO VIGENTE, FABRICAÇÃO
NACIONAL/MERCOSUL. COR AZUL MARINHO, 04
QUATROPORTAS), AR CONDICIONADO, FREIOSABS,
TRANSMISSÃO05 VELOCIDADES, CÂMBIO MANUAL, TRAVA
ELÉTRICA DAS PORTAS, VIDRO ELÉTRICO, ALARME, RODA
DE LIGA LEVE 16, DESEMBAÇADOR ELÉTRICO DO VIDRO
TRASEIRO, AIR BAGS, MOTOR 1.6 SC E DE QUATRO
CIUNDROS, EQUIPADO COM CABEÇOTE, BLOCO E CARTER
DE alumínio, 04 VÁLVULAS POR CILINDRO, ALÉM DE
COLETOR DE ESCAPE INTEGRADO AO CABEÇOTE
EQUIPADO COM SINALIZADO SONORO, VISUAL E
ADESIVAGEM. GRAFISMO DISPOSITIVO LUMINOSO
SINALIZADOR ACÚSTICO. Quantidade: 2. Unidade de
Fornecimento: Unidade. Valor Referência 129.000,00. Valor

Final: 123.990,00. Valor Total: 247.980,00. Adjudicado em:
18/08/2021 - 14:19:38. Adjudicado por: Ana Maria Cabral
Bernardes. Nome da Empresa: T M SEIXAS ALVES SOUZA
EIRELI (25.221.853/0001-84). Modelo: DUSTER ZEN. Ana
Maria Cabral Bernardes - Pregoeiro.

Publicado por; TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: a52bc89a31db61e3de8f2322daf2d6a7

I

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 040-21

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Prefeitura Municipal de Balsas.
Pregão Eletrônico - 40/2021. Resultado da Homologação. Item:
0001 - Descrição: VIATURA CARACTERIZADA TIPO SUV,
ADAPTADO COM CELA, ZERO QUILÔMETRO, GASOLINA E
ETANOL (FLEX), ANO E MODELO VIGENTE, FABRICAÇÃO
NACIONAL/MERCOSUL, COR AZUL MARINHO, 04
(QUATROPORTAS), AR CONDICIONADO, FREIOSABS,
TRANSMISSÃO05 VELOCIDADES, CÂMBIO MANUAL, TRAVA
ELÉTRICA DAS PORTAS, VIDRO ELÉTRICO, ALARME, RODA
DE LIGA LEVE 16, DESEMBAÇADOR ELÉTRICO DO VIDRO
TRASEIRO, AIR BAGS, MOTOR 1.6 SC E DE QUATRO
CIUNDROS, EQUIPADO COM CABEÇOTE, BLOCO E CARTER
DE alumínio, 04 VÁLVULAS POR CILINDRO, ALÉM DE
COLETOR DE ESCAPE INTEGRADO AO CABEÇOTE
EQUIPADO COM SINALIZADO SONORO, VISUAL E
ADESIVAGEM. GRAFISMO DISPOSITIVO LUMINOSO
SINALIZADOR ACÚSTICO. Quantidade: 2. Unidade de
Fornecimento: Unidade. Valor Referência 129.000,00. Valor

Final: 123.990,00. Valor Total: 247.980,00. Situação:

Homologado em 18/08/2021 15:02:58 Por: CAMILA FERREIRA
COSTA. Nome da Empresa: T M SEIXAS ALVES SOUZA
EIRELI. Modelo: DUSTER ZEN. CAMILA FERREIRA COSTA -

Autoridade Competente

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código ídentí/ícador; 0172fc069adf9affd8db9b953553eh02

AVISO DE UCITAÇÃO PE 042-2021

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente j
de Licitação - CPL, do Município de Balsas - MA, avisa aos |
interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal |
situada na Praça Professor Joca Rego, 121, Centro, C. E. P.:
65.800-000. Balsas - MA, Licitação Pública na modalidade
abaixo discriminada na forma da Lei Federal n- 10.520/2002,
Decreto Federal 10.024/2019 e Lei Federal n^ 8666/93 e suas
alterações posteriores, e Lei Complementar n® 123/2006 e
147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e
seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra, de 2® a 6® feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas,
bem como no site www.portaldecompraspubIicas.com.br, onde
poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme
especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida
no endereço acima, no portal da transparência site:
https://balsas.ma.gov.br, pelo telefone (0**99) 3541 2197, ramal
215 ou e-mail: cplbalsas2017@gmall.com.

PREGÃO ELETRÔNICO
NS 44/2021

Data/Hora de Abertura
03/09/2021 -09h00min.
ripo: Menor Preço / Item

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual
contratação de empresa para o Fornecimento de TESTES
RÁPIDOS COVID 19, para obtenção de resultado rápido, na
campanha de prevenção da doença respiratória provocada
pelo novo Coronavirus, no município de Balsas -MA.
Balsas - MA, 20 de agosto de 2021. Cleidinalva Borges Barbosa!
Neves - Pregoeira. I

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO ̂
Código identificador: ecf3d3d3dacal85430a9cbe00dflc760,

RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO
SRP NS 40/2021.

RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO'
SRP N® 40/2021. A Secretaria Municipal Permanente de
Licitação e Contratos toma público o resultado de julgamento
do Pregão Eletrônico cujo objete é a Contratação de empresa
para fornecimento de (02) dois veículos zero km, ano/modelo no
mínimo correspondente à data da aquisição e da linha de
produção comercial: motorização mínima 1.6, bicombustível
(etanol, gasolina), quatro portas laterais, capacidade para 05
passageiros, cambio de 05 marchas e 01 ré, veículo na cor azul
marinho ou branca original de fábrica para viaturas
caracterizada tipo SUV, para atender a Guarda Municipal,
decorrente do convênio n® 005049/2019 celebrado entre o
Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Município de
Balsas/MA, com contrapartida da Prefeitura Municipal de
Balsas/MA. Vencedor: T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI,
CNPJ n® 25.221.853/0001-84, item: (01). Valor Total: R$
247.980,00 (duzentos e quarenta e sete mil e novecentos
e oitenta reais). Balsas - MA, 20 de agosto de 2021. Ana Maria
Cabral Bernardes. Pregoeira.

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 5feb7d4485f20blfe04a81aa5d32f8al
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