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SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 144/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N" 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 11173/2021

O MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Prof. Joca Rego, n" 151, Centro, Balsas-MA,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLAI^JAMENTO 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 SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, CNPJ:
27.800.493/0001-09, localizada na Rua Antonio Jacobina, n.® 1103-E, Centro, Balsas/MA, CEP: 65.800-000,
neste ato representada pelo Sr. Kleiton Silva dos Santos, sócio/procurador, portador da Cédula de Identidade RG
n.® 142667420009 SESP/MA, e inscrito no CPF sob o n® 646.842.023-72, atendendo as condições previstas no
instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes das Leis Federais n® 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal n® 7.892/2013 e demais legislações
aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLAüSüEA PRIMEIRA êOBJETO

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.
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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 R$

Unitário Total

51

Alicate de crimpar cabos com
conector RJl 1 e RJ45; Alicate para
climpar cabos com conector RJ-11,

RJ-12 ou RJ-45.; - Climpa conectores
com até 8 vias e RJ-11, RJ12 com até

6 vias.; - Possui cortadores para
preparar o fio.; - Alicate com catraca;
- Conectores compatíveis: RJ-11, RJ-

12 e RJ-45;

LELO

NG
UND 4 RS 47,00 R$188,00

52

Alicate punchdown d impacto
(insersor); Usado

emtelecomunicações, com
GC UND 4 RS 49,00 RS 196,00
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60

capacidade para 5 pares UTP
(24AWG) de cada vez; Adequado
para ambos os lados do cabo 110 e

tipo cross-connect blocos de
terminais; Aumenta a produtividade

para crimpar Blocos IDC 110 e
alguns modelos de Patch

Panelpoiscrimpa até 5 pares em uma
única vez; O calcanhar de bloco de
terminais w / blade são mutáveis e

reversível; Uma das extremidades
para o assento e cortar arame, e a

outra extremidade de fio de estar.;
Ideal para ajustar o fio em blocos

terminais ou cortar o fim do fio após
tCTminar o serviço.;

Bobina para rotulador (etiquetadora);
53 Bobina para rotulador (etiquetadora)

fita tipo M-Tape 9-12 mm;

Conector RJ 45 CAT 5E

Memória DDR3 - 8 GB - para
notebook; Configuração de Pino: 204
Pinos; Capacidade do módulo: 8 GB;
Freqüência de trabalho de 1066 MHz

(PC3-8500).; Tipo: DDR3 -
SODIMM; Tensão de alimentação:
I,5V ± 0,075V; Bancos internos de

memória independentes: 8;
Disposição das memória:

doublesided; Pinagem: 204 pinos em
ouro 24 quilates; Freqüência de

74 barramento: 1066h'QIzCL7;
Latência programável de CAS: 5,6,7,
8 e 9; Organização das células de

memória: 256Nbc64; Sem ECC (Sem
Registro); Consumo de energia:

1,560W; Temperatura de operação: O
°C até 85 °C; Temperatura de

armazenamento: -55 °C até 100 ®C;

Altura do módulo: 30 mm;

Disposição dos componentes: 8
componentes colocados em cada um

dos lados;
Memória DDR4 -16 GB para
notebook. Especificações:

Velocidade: 2666. Tecnologia:
DDR4. Latência CAS: 19.

77 Capacidade: 16 GB. Tipo de módulo:
SODIMM. Tipo de DIMM - sem

bufFer. Tempo estendido: 19-19-19.
Velocidade do PC: PC4- 21300.

Energia: Tensão - 1,2V.

BROT

HER

EXBO

M

KING

STON

KING

STON

UND

UND

UND

UND

100

7.160

154

44

R$ 63,80

RS 0,33

RS

279,00

RS

587,00

RS 6.380,00

RS 2.362,80

RS

42.966,00

RS

25.828,00
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Memória DDR4 -16 GB para PC.
Especificações: Velocidade: 2666.
Tecnologia: DDR4. Latência CAS:

19. Capacidade: 16 GB. Tipo de
módulo: UDIMM. Tipo de DIMM -
sembuffer. Tempo estendido: 19-19-
19. Velocidade do PC: PC4- 21300.

Energia: Tensão - 1,2V.

KING
STON

UND 24
R$

589,00
RS

14.136,00

87
Patch Cord l,50mCat 5e: Patch

Cord; PN-PC; Com plug modular
RJ45. COTA PRINCIPAL 75%

EXBO
M

UND 1.193
R$

140,00
R$

167.020,00

88
Patch Cord 1,50m Cat 5e: Patch

Cord; PN-PC; Com plug modular
RJ45. COTA PRINCIPAL 75%

EXBO
M

UND 397
R$

140,00
RS

55.580,00

92

Pendrive 16 GB usb 3.0; Capacidade
de armazenamento: 16 GB; Taxa de

transferência: Taxa de transmissão de
dados: 130MBs (leitura); Sistemas

Operacionais: Mác OS 9.0 ou
superior; Windows 98 ou superiores.;

TWIS
T

UND 627 R$ 30,00 RS
18.810,00

Valor Total: R$ 333.466,80 (trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta
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
beneficitóo do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fomecedor 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.

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.

ICLAÜSlffcA QUINTA-D0FORNECIMENTOE 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.

ICOUSÜLA^SEXTA -DO^IGAMENTO
6.1. Os pagamentos referente ao fomecimento 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 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 (Ór^o Gerenciador) promover

as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do
art. 65 da Lei n° 8.666. de 1993.

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

7.5.1. Os fomecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serâo 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 toraar-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 comimicaçao 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.

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-fínanceira,
serão publicadas no Diário Oficial.

lOLlMEAOITAVA^roGÃNCMAMENTlMAf^^

8.1. O fomecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Balsas/MA quando:
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8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

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

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

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

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

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

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 árt. 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 maiòr, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

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

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
niínimfl 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 infi-ação 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.
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ÍCLAUSULA NONA-DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIARIA DAATA 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 particip.ante(s)
e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

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

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

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

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

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

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

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

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

^AUSULA DÉCIMA r- 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. Fomecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais;

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

líl, CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PO
ióRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES . 3
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, deverâo manifestar seu interesse junto ao órgão Gerenciador
da Ata, para que este, através da GPL, 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 artigo 22 do
Decreto Mimicipal n® 006 de 2017;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de Balsas/MA poderá autorizar, excepcional e justifícadamente, 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.
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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 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.

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.

:„~7nz'"rr,irizizii]

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.GERENCI^^ORA

SANTOS C

Kleiton Si

O COMERCIO LTDA

va ws Santos

DETENTORA
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adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro
de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na Ata
de 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

^^017;

"il.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
——vistas no Edital, em conformidade com artigo 7® da Lei N.®

1520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do
■ uiHicelamento 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 Editcil da Licitação que deu origem a
esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e
homologação pelo Ordenador de Despesa.

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

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

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

Balsas/MA, 19 de agosto de 2021.

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
Tributaria.

GERENCIADORA

I. DE S. CARDOSO PAPELARIA-ME

Isaac de Sousa Cardoso

DETENTORA

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 47042412b6da7454cf544157eb4890de

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 144/2021. PREGÃO
ELETRÔNICO N® 28/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 144/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N® 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 11173/2021

O MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa
jurídica de direito público interno, por meio PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Prof. Joca 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 ORGÂO GERENCIADOR DO
REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO
ELETRÔNICO N® 28/2021, tudo em conformidade com o
processo administrativo n® 11173/2021, nas cláusulas e
condições constantes do instrumento convocatório da licitação
supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os
preços da empresa SANTOS COELHO COMERCIO LTDA,
CNPJ: 27.800.493/0001-09, localizada na Rua Antonio
Jacobina, n.® 1103-E, Centro, Balsas/MA, CEP: 65.800-000,
neste ato representada pelo Sr. Kleiton Silva dos Santos,
sócio/procurador, portador da Cédula de Identidade RG n.®
142667420009 SESP/MA, e inscrito no CPF sob o n®
646.842.023-72, atendendo as condições previstas no
instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro
de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das
Leis Federais n® 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal n®
7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade
com as disposições a seguir: >

I

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

CÊRTIRC.4D0 DIGITAÜMEMTE
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documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

[tem Espedlicação Marca Unid Ouant.
Valor Reoistrado RS

Unitário roui

31

4Ueate de citmpar cabos com conector
BJll e 1^43; Alicate paia cUmpar cabos
com coaector RJ-11. [^-12 ou RJ.4S.; •
Climpa conectores com até 8 vias e
fVI12 com até 6 vias.; - Possui cortadores
laia preparer o Qo..- • Alicate com eatraca;
' Conectores compatíveis: ID-11. IV-12 e
RMS-

l£LONG UND 1 RI 47.00 R$188.00

/

Micata pancbdown c/ impacto (inseisor);
Usado omtelecomunicacèes, com
mpaddade para 5 pares UTP (24AWGI de
ada voz; Adequado paia ambos os lados
Io cabo 110 e Upo cross<oiuiect blocos
ia tsnninais: Aumenta a produtividade
laracrifflparBlocosIDC tlOealquns
nodelos da Patch Panalpoiscrimpa até S
tares em uma única vez: 0 calcanhar de
iloco de terminais tv/blode são mutáveis
) revershraL- Uma das extremidades paia
> assento o coitar aiamo. c a outra
extremidade de fio de estar.; Ideal paia
ijustnr 0 fio om blocos tenainais ou cortar
< fim rfo fio aoós teimlnar" «ervico.:

SC UMD t RS 49.00 RS 196.00

i3
Sobina para rotulador (stlquetadora);
Bobina para rotulador (etlquetadoia) fita
ipo M-Taoe 9-12 mrti;

BROTOER JND 100 RS 63.80 RS 6.380,00

iO ^nector RI 43 CAT 5B EXBOM UND 7.160 RS 0.33 RS 2J62,80

74

Meméiia DDH3-8 GB • para notaboob
Configurado de Pino: 204 Pinos;
Capacidade do módulo; 8 GB; Freqüência
ia trabalho de lOSS MKz (PC3.85G0).:
npo: DDR3 • SODIMM; Tensão do
ilimenlação: 1,SV ± 0.075V; Bancos
nlemos de memória Independoates: 8:
Oisposjção das memória: doublesided;
Tinagem; 204 pinos em ouro 24 quilatss:
Fieqüéocla de baiiameoto: 1068 MHz
rL7; Laténda programável de CAS: 3.6.7
9 0 9; Organização das células de
nemdrla; 256Mx64: Sem ECC (Sem
Itegistro); Consumo de energia; 1,S60W;
Temperatura de operação: 0 *C até 85 *C;
Ibmperatura de armazenamento; .53 *C
ité 100 *C; Altura do módulo; 30 DUS;
bisposição dos componentes: 8
mmponentes colocadas em cada um dos
ados;

íGNGSION UND 134 RS 279,00 RS 42.966.00

77

Memória DDR4 • 16 GB para notebeok.
Especificações: Velocidade: 2666.
Tecoobgla: 0DR4. Latência CAS: 19.

Capaddadct 16 GB. Hpo de módulo:
SODIMM. Tipo ds DIMM - sembuller.
Tempo estendido: I9-19.19. Velocidade ds
PC: PC4- 21300. Enertria: Tensão - 1,2V.

fONGSTOh UND 14 RS 587.00 RS 23.828,00

7~8

^ieméria DDR4 • 16 GB para FC.
lspedficáções:.Veloddade: 2666.
Tecnologia: 0DR4. LatSrmia CAS: 19.

Capacidade: 16 GB. Tipo ds módulo:
/DIMM. Tipo deDIMM-sembuSeT.

Tempo estendido: 19-19-19. Velocidade do
PC: PC4- 21300. Energia: Tensão • 1.2V.

lONGSTOb UND 24 RS 589.00 RS 14.136.00

37
Patch Coid l.SOm Cal Se: Patch Coid; FN-
jPC; Com plug modular RJ45, COTA
IpRINCIPAL 75%

EXBOM UND 1.193 RS 140.00 RS 167.020.00

38
Patch Cortl l.SOm Cat So: Patch Cord; FN-
FC; Com plug modular RJ45. COTA
lpBÍNaPAL75%

EXBOM UND Í97 RS 140,00 RS ss.sao.oo

32

'endilve 16 GB usb 3.0: Capacidade de
umazenamento; 16 GB; Taxa de
transferência; Taxa da transmissão de
dados; 130MBS (leitura): Sistemas
Iperaclonais: Mac OS 9.0 ou superior;
it^dows 98 ou suoerioies.:

nviST UND 327 RS 30.00 RS 18.810.00

Valor Total: R$ 333.466,80 (trezentos e trinta e três mil,
quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos).

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

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

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as

CERTIRCAOa DÍGITAL^IE HTE

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

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

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na
alínea "d" do inciso II do art. 65 da 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 preçoa
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:
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7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e

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

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

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

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

\0. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de
.lequilíbrio 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;

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;

~-r.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a
,ninistraçâo nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

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

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

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

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
pubUcação.

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 I
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 è seus
anexos;

I

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, documentaçãoj
atualizada de habilitação e qualificação cujas validadas,
encontrem-se vencidas; j

1

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

CERTIFfC.ADO' DfGITAÜ/IENTe
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parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis, a contar da data da notificação, por produtos com
características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

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

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

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

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
10.1. A Prefeitura compromete-se a:

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa
"vcução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o
,ósso 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 reqmsição 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
' 'ijiprovar que os preços registrados permanecem compatíveis

^ 1 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 da Ata, para que este,
através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

■CERTIFIC.^OO'DSITAIAIE WT£

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 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 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 inexecuçâo 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 q
Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registre 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.

I

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

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

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

Balsas/MA, 19 de agosto de 2021.

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
Tributaria.

GERENCIADORA

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

Kleiton Silva dos Santos

>TENTORA
/

Publicüdo por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 39bedb433c922ba923dd95c7456fd997

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 145/2021. PREGÃO
ELETRÔNICO N® 28/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 145/2021
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,

.7' Mdente neste Município de BALSAS/MA, neste ato
.'/tiominado 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 MEGA EMPREEDNIMENTOS LTDA-ME,
CNPJ: 29.130.301/0001-11, localizada na Rua Luís Gomes, n"
373-B, Bairro Açucena, CEP: 65800-000, Balsas/MA, neste ato
representada pelo Sr. Adão Gomes Maia, Sócio Administrador,
portador do CPF: n® 805.136.973-49, 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 e
instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de
Preços n® 28/2021, completando-a para todos os fins de direito,
independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes
em todos os seus termos. '

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

ipecificação

kspindor/jaUâdords ar22QV. Espsdflco pára
tücTDCQinputadar. Laclados, impressoras, bivalt 11QV e 220V.
poteada aomlDa] de 130W:

dmputador Desktop (TIPO 011; Computadorcomideta que
«ia de fabricaç&o própria que deve possuir as
oanguraçóes mlalmos; processdor:04 aucleos, 04 tlieads,
raquencia S.Oghs. (requencia maxima 4.29hz .4Mb
•«.•ii» ou superior); • Memória: 4 GB DDR4 2400 (Ixdgb): -
.yansiode memória: 2SlotS. Aló 16 GB; - Armazeaameato:
"SD 120GBousupeiior;.Suportai-LAN: IQ/lOOMbps.
Taça de Som: DTS Studio Sound; • Placa da Vídeo: HD
irapbics Baxic; - Portas de Vídeo: IVGA. IDVL - Ixsloi PCI
apresaxl6.1xslolPCI Expressxl -4xSATA3Gb/s- tx
IDMI - Ix VGA. Ix Porta Ia) LAN (TU4S) 10/100; • 6x USB 2.0
3x Coaectores da óudlo • Froatal; (2) portas USB 2.0 /3.O.
uitradade microfone, fòoe de ouvido; -Tedado Padrão USD
innsmo fábricanle; - Mouse Padrão USB do mesmo

abricaata;Faiue; Bivolt; Sim (115v-230vL Manual-Cooler:
2xl2cm SOO» real. Windows 10 pre origlaal; ■ Monitor LED:
amanho da Tela: IB" ou superior;-Formato de Tela: 16:10
VideScreen -R

ompatador Desktop (TIPO 01); Computador completo que
sja w-u» do fabiicactü própria que deve possuir as
.QoÊguracócs process^r.04 aurloos. 04 theads.
requencia 3.Cphx. frequeocia maxima AJgbz ,4Mb
«cbe ou superior); - Mciuória:4 GB DDR4 2400 (Ix4gb); •
Xpansãodo memória: 2 Slots. Ali 16 GB: - Annarenflmento
:SD 120 GB ou superior; • Suporta 1 • LAN; lO/lOOMbps-
'lata de Som: DTS Studio Sound;-Placa de Vídeo: HD
Ireptake Basic; - Portas do tridco: IVGA. IDVl; - Ixslot PCI
Xpress xis* Ix dot PCI Express il -dx SATA3Cb/s - Ix
4DM1 • IxVGA- Ix Portais) LAN IBJ4S) 10/100; -Sl USB 2.0
3x Conectores do iudio-Frontal; C2) portas USB 2.0/3.O.
nstruda de miciefono. fone do ouvido; -Teclado Padrão USB
u tnesmo fabricante; - Mouso Padrão USB do mesmo
abticantC;Fonte; Bivolt: Slm(115v-230v), Manual Cooler;
2xlZcmS0Üwieal Windows 10 pre origtnaL-- Monitor LED:

da Tela: 19' ou superior; d^onitato de Tbla: 16:10
/ídeScreed -R

Omputador Desktop CTIFO 02) Computador completo que
da fabricação própria que deve possuir as

onfiguraçães mJnlmas: process^n 06 núcleos. 06 threads,
requencia mínima 2.6ghz. freqüência maxima 4.0ghz .9Mb
:ache ou superior); - Memória: 8 GB DDR4 2400 (lz4gbl; •
expansão de memória: ZSIota. Aló 16 GB;. Aimazeoamento;
iSD 480 GB ou superior: • Suporta 1 - LAN: GIGABITE
Ü/lÜO/l.OOQMbps-Placa da Som: DTS Studio Sound ;• Placa
Ia Vídeo; HD Graphics Baslc: • Portas da Vídeo: IVGA. IDVL-
sbt PCI Express xl6- Ixslot PCI Expnssxl -4iSATA

SGb/s - Ix HDMI • Ix VGA - Ix Parta (S) LAN (RJdS) 10/100; ■
:x USB 2.0 • 3x Coneatores de óvdlo- Frontal: (2) portas USB
lO /3D. enfrada de mlerufone, forie de ouvido; -Tedado
Padrão USB do mesmo fabitcanla; - Mouse Padrão USB do
nexmo {abricanta;Fanta: Blvalt: Sim (115v-230vL Manual -
2oo!ec:12xl2em SOOvr leaL Windows 10 pru origtnaL'-
^ionítor LED: Thmanho da "Tala: 19" ou superior; -Formato de
Tela: 16:1

Computador Desktop (TIPO 021 Computador completo que
rda itnh» de fabricado própria que devo possuir as
mnfiguraçôes mínimas: processdor: 06 nndeos. 06 threads.
requenda n^inima 2.8gh& frequenda 4.0gh2.9Mb
Cacho ou superior); - Memória: 8 GB DDR4 2400 (lx4gb);-
Expansão da memória: 2Slots./itó 16 GB;-Armazenamento;
SSD 480 GB ou superior; - Suporta I • LAN: GIGABITE
lO/lOO/l.COOMbps -Flaaa de Som: DTS Studio Sound: • Flace
de ̂ dòo: HD Gruptücs Baslc; - Portas de t^deo: IVGA. IDVL
Ixsbt PCI Express xl6- Ixslot PCI Express il -4xSATA
3Gb/s - Ix HDMI. Ix VGA - Iz Porta (s) LAN (BJãSl 10/100; •
Sx USB 2.0 • 3x Conectores da áudio • Frontal: (2) portas USB
LO /3D, entrada de mlcrotone. fone de ouvido; - Toclado
'adiâo USB do mesmo fabricanla; - Mouse Padrão USB do
nesmo rabrieante:FoDie: Bivolt; Sim (ll5v-230v). Manual -
Cooler; 12xl2cm SOOw real Windows 10 pro origlnaL •
Monitor LED: Tamanho da Tela: 19' ou superior; -Formato do
Tela: 16:1

.mpiessota mnltifunoloaal laser etclo mensal de 200 ml)
cópias: Resolução da Cópia (máxima em dpO: Até 1200 z 600
dpi - Cópias Móltlplas • Dlscagom Abreviada (o* de locais):
300 • Acesse Remoto - Relatório da Atvidades/Relaiótios
Periódicos • Funçóos Principais: Impressão, digitalização,
cópia e faz • Cópia Duplex (Fronte a Verso) - Tempo de
Impressão da Primeira Página: 7.5 segundos - Tecnologia de
mptessão; Laser Eletroíolográfleo-Memória Padrão; 1 GB-
/elocidada Máx. de Impressão em Preto (ppml: 52^0 ppm
caita/A4) • Resolução da Impressão (máilma em dpil; Até
1200 X 1200 dpi-Capacidade da Bandeja da Papel: 520 folhas
-Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 4 s520
olhas • Banrieja Miútluso: 50 fólhas - Capacidade de
mpressão Duplex (Frente e Verso) - Interface de Reda
Embutida: Witeless 802.11b/g/n. Gigabit Ethernet. Hi-Speed
JSB 2.0 - Compatibilidade come Driver de Impressora:
IFindowsC. Mac OSA. Linux - Emulações: PCI^. BR-Sciipt3.
:bm Ptupriniar. Epson FX

Valor Registrado RS
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2.409.81
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