PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 27/2019 - PR

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES
CNPJ: 29.179.454/0001-53
RUA DR. LEONI RAMOS, Nº 12
C.E.P.: 27660-000 - Rio das Flores - RJ

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

2291/2019
05/04/2019
Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Secretária Municipal De Administração, Bárbara Mynssen Campos Conceição, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios
ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo
Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
2291/2019
a ) Processo Nr.:
27/2019-PR
b ) Licitação Nr.:
PREGÃO PRESENCIAL
c ) Modalidade:
d ) Data Homologação: 14/05/2019
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS
e ) Objeto da Licitação FUTURA
SECRETARIAS E DEMAIS DEPARTAMENTOS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS
FLORES, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
- 006346 - B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA.
- 006345 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA
- 006347 - CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA
- 006348 - INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rio das Flores, 14 de Maio de 2019.

Qtde de Itens
34
5
6
5
50

Média Descto (%)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

(em Reais R$)

Total dos Itens
146.726,11
39.434,32
23.050,05
39.332,00
248.542,48

---------------------------------------------------------------------Bárbara Mynssen Campos Conceição
Secretária de Administração
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 28/2019
No dia 14 do mês de Maio do ano de 2019, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES
, Estado de
RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.179.454/0001-53, com sede administrativa localizada na RUA DR.
LEONI RAMOS, Nº 12, bairro CENTRO, CEP nº. 27660-000, nesta cidade de Rio das Flores/RJ, representado pelo(a) Secretária Municipal de
Administração, o Sr(a). Bárbara Mynssen Campos Conceição, inscrito no CPF sob o nº. , doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas
abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o
resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 27/2019, Processo Licitatório nº. 2291/2019, que selecionou a
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA,
PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS E DEMAIS DEPARTAMENTOS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES, PELO
PERÍODO DE 12 MESES. Em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código

Nome da Empresa

Itens

6346 B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA.
6345
6347
6348
6349

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24,
25, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50,
51, 53, 54, 55
16, 29, 30, 31, 52
12, 17, 34, 35, 36, 42
21, 33, 41, 47, 32

BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA
INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA
INFONEW INFORMATICA LTDA

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da
licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº.
8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº. 46 (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:

Empresas

B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA.
BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA
INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA
INFONEW INFORMATICA LTDA

CNPJ / CPF

17.594.163/0001-42
31.329.142/0001-20
10.542.335/0001-95
18.298.520/0001-98
16.779.286/0001-95

Nome do Representante

Laura Beatriz Bello Garcia
Jonatas Marques Goulart
Adriano da Silva
Fernando Macedo Paes Leme
Michel do Carmo Ferreira

CPF

073.455.547-40
092.558.687-05
088.895.477-82
076.482.276-49
112.836.816-17

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, objetivando:
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS E DEMAIS DEPARTAMENTOS E
SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES,
PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços
e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo
de validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade
dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso,
sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO P/ ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos
acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de
validade do registro, conforme segue:

Fornecedor: 6345 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA
Item

Especificação

16 CONECTOR MACHO RJ45 CAT-6

Unid

UN

Marca

ALETECH

Quantidade

200,000

Preço Unitário

11,5000

Preço Total

2.300,00
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Fornecedor: 6345 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA
Item

Especificação

Unid

29 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL – FUSOR (alta performance e UN
durabilidade de aproximadamente 200.000 páginas), RESOLUÇÃO
DA CÓPIA (máxima em dpi) (Até 1200 x 600 dpi), CÓPIAS
MÚLTIPLAS, ACESSO REMOTO, RELATÓRIO DE
ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOS, FUNÇÕES
PRINCIPAIS IMPRESSÃO (digitalização, cópia), CÓPIA DUPLEX
(Frente e Verso), TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA
(aproximadamente 8 segundos), TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO
(Laser Eletrofotográfico), MEMÓRIA PADRÃO (512 MB),
VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO (em Preto (ppm) 42/40 ppm
(carta/A4)), RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (máxima em dpi) (Até
1200 x 1200 dpi), CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL
(aproximadamente 250 folhas), CAPACIDADE DE IMPRESSÃO
DUPLEX (Frente e Verso), INTERFACE DE REDE (embutida
Ethernet, Hi-Speed USB 2.0), COMPATIBILIDADE COM O DRIVER
DE IMPRESSORA (Windows®, Mac OS®, Linux), EMULAÇÕES
(PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7,
XPS Version 1.0), FUNÇÃO DE IMPRESSÃO (Segura), CICLO DE
TRABALHO MENSAL (Máx. aproximadamente 50.000 páginas),
VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL (aproximadamente 50.000
páginas), VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO
(mínimo 3.500 páginas), APLICATIVO DE IMPRESSÃO PARA
DISPOSITIVOS MÓVEIS (AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0,
Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® e
NFC), RESOLUÇÃO DE CÓPIA ((máxima) Até 1200 x 600 dpi)
COPIA SEM USO DO PC, CAPACIDADE MÁX. DO
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)
(aproximadamente 70 folhas), VELOCIDADE DA CÓPIA EM
PRETO (42/40 ppm (carta/A4)), REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO (25% ~
400%), FUNÇÃO DE CÓPIAS (Ordenadas), TAMANHO DO VIDRO
DE DOCUMENTOS CARTA, CÓPIA DUPLEX (Frente e Verso),
CÓPIAS DE ID (Documentos de Identidade), SCAN DRIVERS
(TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE), RESOLUÇÃO DE
DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI) (Até 19200 x 19200 DPI),
RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI) (1200 x 1200
DPI), FORMATOS EXPORTAÇÃO (JPEG, PDF
Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A),
TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS,
PNG Digitaliza para E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB,
Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server,
SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect), Easy
Scan to Email), DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO
(aproximadamente 49,5 x 42,7 x 48,5 cm), VELOCIDADE DA CPU
(Processador 800 MHz), MODO DE ECONOMIA DE TONER,
CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL (aproximadamente 150
folhas), GARANTIA (mínima de 1 ano), FONTE DE ALIMENTAÇÃO
(AC 120V 50/60Hz), TELA LCD (aproximadamente 3,7")

Marca

BROTHER

Quantidade

7,000

Preço Unitário

3.902,0000

Preço Total

27.314,00
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Fornecedor: 6345 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA
Item

Especificação

Unid

Marca

30 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSÃO (via Wi-Fi, Rede UN
Ethernet Gigabit, Dispositivos Móveis), IMPRESSÃO E
DIGITALIZAÇÃO (dispositivo móvel), FUNÇÕES AVANÇADAS DE
SEGURANÇA, TIPO DE IMPRESSÃO (Laser Eletrofotográfico),
PROCESSADOR (800 MHz), MEMÓRIA PADRÃO (512 MB),
DISPLAY LCD (Touchscreen colorido de aproximadamente 3,7”),
CONEXÃO (Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet e USB 2.0),
EMULAÇÃO (PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF
Version 1.7, XPS Version 1.0), FUNÇÃO DE IMPRESSÃO
SEGURA (Active Directory, Secure Function Lock, Lock Slot e
Secure Print), CICLO MENSAL DE IMPRESSÃO
(aproximadamente 50.000 páginas), CICLO MENSAL DE
IMPRESSÃO RECOMENDADO (aproximadamente 3.500 páginas),
VOLTAGEM (110V), VELOCIDADE DA IMPRESSÃO EM A4
(aproximadamente 40 páginas por minuto), VELOCIDADE DA
IMPRESSÃO CARTA (aproximadamente 42 páginas por minuto),
TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA (mais ou menos
8 segundos), RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (Até 1200 x 1200
dpi), IMPRESSÃO DUPLEX (frente e verso automático), TAMANHO
DO PAPEL BANDEJA PADRÃO (21,6 x 35,6 (ofício)), BANDEJA
PADRÃO (Capacidade de até 250 folhas), BANDEJA MULTIUSO
(Capacidade de até 50 folhas), SAÍDA DO PAPEL (Capacidade de
até 150 folhas), ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE
DOCUMENTOS (ADF) (Capacidade de até 70 folhas),
VELOCIDADE DA CÓPIA A4 (aproximadamente 40 páginas por
minuto), VELOCIDADE DA CÓPIA CARTA (aproximadamente 42
páginas por minuto), RESOLUÇÃO DA CÓPIA (Até 1200 x 600 dpi),
REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO (25 – 400 por cento), FUNÇÃO DE
CÓPIAS ORDENADAS), CÓPIA DUPLEX (frente e verso
automático), CÓPIAS DE ID (Documentos de Identidade),
VELOCIDADE DA DIGITALIZAÇÃO SIMPLEX (FRENTE) EM
PRETO (Até 28 imagens por minuto), VELOCIDADE DA
DIGITALIZAÇÃO SIMPLEX (FRENTE) COLORIDO (Até 20
imagens por minuto), VELOCIDADE DA DIGITALIZAÇÃO DUPLEX
(frente e verso) (Automático em Preto: Até 56 imagens por minuto),
Velocidade da Digitalização Duplex (frente e verso) (Automático
Colorido: Até 34 imagens por minuto), RESOLUÇÃO DA
DIGITALIZAÇÃO ÓTICA (Até 1200 x 1200 dpi), RESOLUÇÃO DA
DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (Até 19200 x 19200 dpi),
FORMATO DE ARQUIVOS (JPEG, PDF Single-page/Multi-page
(PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF
Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS e
PNG), DRIVERS (TWAIN, WIA, ICA, ISIS e SANE), DIGITALIZA
PARA (E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder
(CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint, SSH Server
(SFTP), Cloud (Web Connect) e Easy Scan to Email),
VELOCIDADE DO MODEM (33,6 Kbps), TEMPO DA
DIGITALIZAÇÃO (Aproximadamente 2,5 segundos),
CODIFICAÇÃO DO FAX (MH, MR, MMR, JBIG e JPEG), PC FAX,
MEMÓRIA (Até 500 páginas), FAX DUPLEX (frente e verso
automático), SISTEMA OPERACIONAL (Windows 7 (32-64 bit),
Windows 8 (32-64 bit), Windows 8.1 (32-64 bit), Windows 10 (32-64
bit), Windows Vista (32-64 bit), Windows XP (32 bit), Windows
Server 203 (32-64 bit), Windows Server 2008 (32-64 bit), Windows
Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit) e Windows
Server 2012 R2 (64 bit) e/ou similares), (Mac OS x 10.8, OS x 10.9,
OS x 10.10 e OS x 10.11 e/ou similares), APLICATIVOS DISPOSITIVOS MÓVEIS (AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria,
Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace e Wi-Fi Direct), WEB –
NUVENS (Google Drive, Evernote, Onedrive, Onenote, Dropbox,
Box, Facebook, Flickr e Picasa Web Albums), DIMENSÕES E
PESOS (aproximadamente: L 49,5 x P 42,7 x A 48,5 cm – 17,20kg)

BROTHER

31 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA,CONTA
COM WIFI E ETHERNET,COMPORTA GARRAFA DE TINTA DE
70 ML E TEM RENDIMENTO PARA IMPRIMIR ATE 4.500
PAGINAS EM PRETO E 7.400 PAGINAS EM CORES COM ALTA
QUALIDADE,SIMILAR A MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK
L575.

HP

UN

Quantidade

1,000

3,000

Preço Unitário

3.029,0000

1.268,0000

Preço Total

3.029,00

3.804,00
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Fornecedor: 6345 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA
Item

Especificação

Unid

52 Scanner de mesa digital, tipo horizontal, modos de entrada:
UN
digitalização, reprodução, e-mail, compartilhamento na Web, salvar
documento no disco a partir do painel frontal; velocidade de
visualização aproximadamente 07s, velocidade de digitalização:
foto colorida de 10 x 15 cm para Microsoft Word (menos de 28
segundos) reconhecimento óptico de caracteres em página inteira
de texto para Microsoft Word (menos de 48 segundos) desenho em
preto e branco para Microsoft Word (menos de 31 segundos);
alimentador automático de documentos: capacidade: papel simples:
padrão, aproximadamente 50 folhas, velocidade: até 8 ppm, só a
frente do original, em preto e branco, a 200 dpi, 1 bit; resolução de
digitalização: óptica: 2400 dpi, hadware: 2400 x 2400 dpi.
Aprimorada: 12 dpi a 999999 dpi em modo aprimorado;
profundidade de cores: 48 bits; zoom: de 10 a 2000% em
incrementos de 1%; tamanho máximo do documento: 21,6 x
27,9cm; interface e conectividade: porta USB de alta velocidade compatível com especificações USB 2.0; compatibilidade com
sistemas operacionais: Windows (PC compatível com USB com
Microsoft, Windows 98, 98SE, Me, 2000, XP (profissional e home),
processador Pentium II, Celeron ou compatível; Internet Explorer
5.01 SP2 ou posterior; 64 MB de memória; 175 MB de espaço
disponível no disco rígido, mais 50 MB para digitalização em cores;
monitor SVG (800 x 600, cores de 16 bits); unidade de CD-ROM;
porta USB; gravador de CD e 700MB de espaço adicional no disco
rígido. Macintosh: computador Macintosh compatível com USB com
Mac OS x (10.1.5, 10.2 ou superior); 128MB de memória; 240 MB
de espaço disponível no disco rígido; monitor SVGA (800 x 600,
cores de 16 bits); unidade de CD-ROM; porta USB; 700 MB de
espaço adicional no disco rígido; Dimensões (L x P x A): 48,8 x 34,0
x 16,2 cm; Peso: peso líquido (5,73 kg), peso máximo transporte
(8,1 kg); formatos de arquivo: PC (BMP, TIFF, GIF, PDF, HTML,
JPEG, FPX, TIFF compactado, DCX, PCX, RTF), Mac (PICT, TIFF,
JPEG, TIFF compactado, GIF, PDF, TEXT, HTML, FPX); ambiente
operacional: temperatura em operação: 5 a 40° C, temperatura em
armazenagem: -40° a 70° C, umidade em operação: de 5 a 90°%
de umidade relativa, umidade em armazenagem: 5 a 90% de
umidade relativa de 100 a 240 V (corrente alternada) (± 10%),
50/60Hz (± 3%), consumo máximo de 36 W; Energy Star: Sim;
Garantia: garantia de no mínimo 01 ano para o hardware.

Fornecedor: 6346 - B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA.
Item

1
2
3
4
5
6

8
9
10
11
13
14

Especificação

Apresentador sem fio com ponteira a laser
BATERIA - Bateria 9 volts
BATERIA CR2032
Bateria não recarregável, tipo alcalina, voltagem 09v, aplicação
equipamentos eletrônicos.
Bateria não recarregável, tipo lithium, voltagem 03, aplicação
equipamentos eletrônicos, características adicionais modelo
CR2032
Bateria selada, tensão 12vdc, amperagem 07, comprimento
150mm, largura 60mm, altura 90mm, peso 2,50kg, freqüência 60,
aplicação equipamentos eletrônicos
Cabo de Audio P2/P10 1,5 metros
Cabo de rede CAT5E
Cabo HDMI 1,5 metros
CAIXA DE CABO DE REDE - caixa de cabo de rede - cat 6 contendo 305 mts de cabo
CARREGADOR PARA PILHAS E BATERIAS 9V
RECARREGAVEIS
Case para Notebook 15' em neoprene

Unid

Marca

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

EPSON

2,000

1,000
4,000
20,000
20,000

1.493,6600

82,0600
24,7000
7,0000
15,8000

2.987,32

UN
UN
UN
UN

KNUP
ELGIN
GOLDEN
ELGIN

82,06
98,80
140,00
316,00

UN

GOLDEN

20,000

7,0000

140,00

UN

SHARA

2,000

90,4000

180,80

UN
M
UN
CX

PIXX
PIXX
PIXX
SOHO

2,000
1,000
1,000
3,000

21,5500
301,9000
26,5000
1.043,0000

43,10
301,90
26,50
3.129,00

UN

MOX

1,000

45,5000

45,50

UN

LEADR SHIP

1,000

47,5000

47,50
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Fornecedor: 6346 - B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA.
Item

Especificação

15 Computador - características adicionais com cabos, acessórios,
GABINETE (ATX, 04 baias, cor preto, USB frontal), FONTE (Real
ATX de 500 watts, bivolt, 24 pinos), PROCESSADOR (igual ou
compatível Core I3 6100, 3M cache, 3.70GHz, Socket 1151),
PLACA MÃE (B150m-c D3/BR, Socket 1151, 04 slots de memória
DDR3 1600 MHZ, 06 portas SATA 6GB/s, rede onboard
10/100/1000Mbps, 02 slots PCI Express 2.0 x 16, 01 slot PCI
Express 3.0/2.0, 01 slot PCI, 02 portas USB 2.0, 03 portas USB 3.0,
02 portas OS/2, 01 porta DVI-D, 01 porta D-SUB, 01 porta DP, 01
porta DMI, 01 porta RJ-45), MEMÓRIA RAM (Hyperx Fury, 4GB,
DDR3 CL10, 1600MHZ), HD (1TB, 3.5, 7200rpm, SATA 6GB/s,
cache 64MB), GRAVADOR CD/DVD (SATA, CD 48X, DVD 16X),
PLACA DE REDE (Offboard PCI 10/100)
19 Dispositivo de proteção contra surtos elétricos, característica
adicional plugue e tomada de acordo com o novo padrão brasileiro
(NBR 14136:2002), aplicação proteção individual de equipamentos
eletro-eletrônicos conectados à linha de energia elétrica, caixa
plástica anti-chamas, suporta aproximadamente até 10A de
corrente nominal.
20 FONTE - Fonte atx 500w
24 GRAVADOR EXTERNO DE DVD USB
25 HD - HD externo de 1tb
26 HD EXTERNO – Capacidade (1TB), Velocidade (5400rpm),
Interface USB (3.0/2.0), Dimensões aproximadas (15.5 x 81.1 x
122.3mm), Requisito de Sistema (Windows 8 / 7 / Vista / XP SP3
(32 bits e 64 bits) MAC e/ou similar), Armazenamento (Até 1.500
horas de vídeo digital, Até 362 filmes de 2 horas em DVD, Até
480.000 fotos digitais, Até 24.990 horas de música digital)
27 HD EXTERNO - Capacidade (2TB), Interface (USB 3.0), Rotação
(5400 RPM), Taxa Máxima de Transferência (Até 4,8 Gbps (USB
3.0)), Compatibilidade (Sistema operacional Windows XP SP3,
Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior e/ou
similares), Dimensões aproximadas (11 x 2 x 8 cm), peso bruto
aproximado (235g)
28 HD SATA 3.5 1TB
37 Mouse, tipo ótico, modelo plug and play, compatível com
Windows/Linux, aplicação computador, características adicionais
USB, scroll wheel botão de rolagem, disco, quantidade botões
controle mínimo 02, resolução igual ou superior a 600 DPI,
comprimento cabo 1,80m
38 Mouse óptico USB preto
39 Mouse, tipo PS2, aplicação microcomputador, características
adicionais com mecanismo de alta precisão óptica, suporte a,
quantidade botões controle 03, resolução igual ou superior a 600
DPI
43 NOTEBOOK – TIPO DE CPU (igual ou compatível com a tecnologia
I3, cache interno de no mínimo 03MB, frequência de clock de no
mínimo 2.4GHZ, mínimo de 02 núcleos e 04 threads), PLACA MÃE
(tipo integrada, configurações de acordo com o seu fabricante),
MEMÓRIA RAM (igual ou superior a 4GB, tipo DDR3), DISCO
RÍGIDO (igual ou superior a 500GB), UNIDADES USB (no mínimo
04), MOUSE (tipo óptica, 2 botões), TECLADO (padrão ABNT2,
conexão USB), GABINETE (padrão notebook), MONITOR DE
VÍDEO (mínimo de 15.6’, policromático, tipo LCD-LED, com a
possibilidade de operar com no mínimo a resolução gráfica de 1024
x 768 pixels), PLACA DE VÍDEO (tipo integrada à placa mãe,
capacidade de operar com no mínimo a resolução gráfica de 1024 x
768, memória compartilhada ou própria), MEMÓRIA DE CACHE DA
PLACA MÃE (mínimo de 1GB), DOCUMENTAÇÃO E DRIVERS
(possuir manual de todas as placas integradas ou não, bem como
mídia com todos os drives de todas as placas e recursos
disponíveis configuráveis pelo usuário existentes na placa mãe),
PLACA DE REDE (mínimo de 01 do tipo ethernet, conexão com
plugue padrão RJ-45, 10/100/1000 e 01 tipo ethernet “Sem
fio/Wireless”, capaz de operar com o protocolo IEEE802.11),
ENTRADAS E SAÍDAS (possuir uma entrada paralela, uma entrada
para monitor de vídeo tipo “super VG ou HDMI, uma entrada para
cartão SD/MiniSD)
44 PASTA TÉRMICA PARA CPU 10G
45 PEN DRIVE - Pen Drive 32G
46 Pente de memória, capacidade memória 02 GB, tipo DDR2, padrão
800 MHZ, características adicionais pente único, aplicação
informática
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Unid

Marca

Quantidade

42,000

Preço Unitário

2.420,0000

Preço Total

UN

CONCORDIA

101.640,00

UN

CLAMPER

15,000

52,4700

787,05

UN
UN
UN
UN

HOOPSON
BLUECASE
SEAGATE
SEAGATE

5,000
1,000
1,000
6,000

131,5000
170,0000
334,4000
346,0000

657,50
170,00
334,40
2.076,00

UN

SEAGATE

6,000

547,0000

3.282,00

UN
UN

WD
COLETEK

3,000
38,000

324,5000
14,9000

973,50
566,20

UN
UN

COLETEK
PISC

25,000
9,000

10,0000
18,8000

250,00
169,20

UN

LENOVO

9,000

2.660,0000

23.940,00

UN
UN
UN

EMPLASTEC
MULTILASER
KINGSTON

2,000
10,000
5,000

93,0000
46,5000
141,5000

186,00
465,00
707,50
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Fornecedor: 6346 - B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA.
Item

Especificação

48 Pente de memória, capacidade memória 02 GB, tipo DDR3,
velocidade barramento 1.333, padrão SDRAM
49 PROJETOR DATASHOW - FORMATO DE EXIBIÇÃO 4:3,
TECNOLOGIA DLP, CONEXÃO VGA IN, USB, VIDEO
COMPONENTE E COMPOSTO, HDMI X2, CONSUMO DE 260W,
BIVOLT.
50 Roteador Lan (wireless), portas WAN/LAN 1/4, Antenas mínimo de
02, tipo Wireless IEEE 802.11 b/g/n, Frequência 2,4 A2,4835
GHz,segurança WPA/WPA2, TAXA sinal de 300 MBPS(dinâmico)
garantia de no mínima de 12meses
51 Roteador wireless 1200 Mbps
53 TECLADO - Teclado Preto, interface USB, padrão ABNT2, com no
mínimo 105 Teclas padrão, sendo obrigatório "Ç".
54 Teclado microcomputador tipo desktop, norma padrão ABNT2,
formato convencional, tipo USB, características adicionais
compatível com Windows, Linux, cor preta
55 Teclado microcomputador tipo desktop, norma padrão ABNT2,
formato convencional, tipo PS2, características adicionais
compatível com Windows/Linux, cor preta
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Unid

Marca

Especificação

12 Caixa de Cabo de rede (CAT.5e soho plus U/UTP-4 pares
trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG,
isolados em polietileno especial capa externa PVC
17 Conector, tipo RJ 45 macho, características adicionais CAT 5E,
aplicação cabo de rede.
34 Memória portátil microcomputador, capacidade memória 32GB,
interface USB, tipo PEN DRIVE.
35 Monitor vídeo, tamanho tela igual ou superior a 17’, padrão imagem
SVGA, resolução imagem 1.280 x 1.024, tensão alimentação
110/220, freqüência horizontal 30/60, freqüência vertical 50/120,
tipo tela plana, propriedade tela anti-reflexiva, freqüência entrada
50/60, amperagem 1,5, cor policromática
36 Monitor vídeo, tamanho tela 19’, padrão imagem ultra VGA,
resolução imagem 1.920 x 1.440, freqüência horizontal 30/91,
freqüência vertical 50/160, tipo tela plana, anti-reflexiva, propriedade
tela antiestatica, antireflexiva e antiglare, cor policromática, tensão
110/220, DOT PITCH 0,25, peso bruto 21,2, características
adicionais compatível MAC/PC, consumo energia 100, altura 446,
largura 440, profundidade 448.
42 NOBREAK P/ SERVIDORES E HACKS COM POTÊNCIA DE
1500VA, ENTRADA FULL RANGE, SAÍDA 115V,
MICROPROCESSADO, FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA,
TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, ESTABILIZADO, 2 BATERIAS
SELADAS INTERNAS, RECARGA AUTOMATICA DAS
BATERIAS.

ACER

1,000

2.692,5000

2.692,50

UN

TP-LINK

3,000

128,5000

385,50

UN
UN

TENDA
COLETEK

1,000
22,000

261,0000
23,8000

261,00
523,60

UN

COLETEK

36,000

26,0000

936,00

UN

PISC

14,000

29,5000

413,00

Unid

UN

STAR PIXX

UN

Especificação

21 Fonte alimentação, potência 550w, compatibilidade padrão ATX,
características adicionais ATX 24 pinos/ventoinha única de 12cm,
tensão alimentação 12, aplicação microcomputador tipo desktop
32 MEMÓRIA - Memoria 2 GB, DDR2, 800 MHZ - DESKTOP
33 MEMÓRIA DDR3 - 2GB.

Quantidade

3,000

Preço Unitário

488,5500

759,00

Preço Total

1.465,65

200,000

1,3000

260,00

MULTILASER

8,000

45,3000

362,40

UN

AOC

4,000

410,0000

1.640,00

UN

AOC

20,000

470,5000

9.410,00

UN

TS SHARA 4411

6,000

1.652,0000

9.912,00

Fornecedor: 6348 - INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA
Item

Marca

SOHO

126,5000

Preço Total

UN

UN

6,000

Preço Unitário

MARKVISION

Fornecedor: 6347 - CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA
Item

Quantidade

UN

Unid

Marca

UN

HOOPSON

UN
UN

KINGSTON
KINGSTON

Quantidade

25,000
4,000
4,000

Preço Unitário

390,0000
139,0000
126,0000

Preço Total

9.750,00
556,00
504,00
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Fornecedor: 6348 - INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA
Item

Especificação

Unid

41 NOBREAK INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE (Forma de onda UN
senoidal por aproximação (retangular PWM)), ESTABILIZADOR
INTERNO (com no mínimo 4 estágios de regulação, FILTRO DE
LINHA INTERNO, PORTA FUSÍVEL EXTERNO (com unidade
reserva), MODELO 800 VA (6 tomadas de saída NBR 14136) ou
similar, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO (entrada 115-127/220V~
com saída 115V~), AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA (informa o
momento certo de trocar a bateria), BATTERY SAVER (prolonga a
vida útil da bateria), MICROPROCESSADOR (Microprocessador
RISC ou similar de alta velocidade com memória Flash, integrando
diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o
desempenho do circuito eletrônico), FUNÇÃO TRUE RMS (analisa
corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação
precisa do equipamento), AUTOTESTE (ao ser ligado, o nobreak
testa todos os circuitos internos, inclusive a bateria),
RECARREGADOR STRONG CHARGER OU SIMILAR (Permite a
recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga,
inclusive com o nobreak desligado), RECARGA AUTOMÁTICA DA
BATERIA (com no mínimo 4 estágios com compensação de
temperatura), CIRCUITO DESMAGNETIZADOR (garante o valor de
tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de
informática e similares (cargas não lineares)), ALARME
AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE (subtensão, no fim do
tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão,
potência excedida e sobretemperatura), BOTÃO LIGA/DESLIGA
(temporizado com função Mute), Inversor sincronizado com a rede
elétrica (sistema PLL), Gabinete em plástico anti-chama
47 PENTE DE MEMORIA, CAPACIDADE MEMORIA 4 GB, TIPO
UN
DDR4

Marca

TSSHARA

Quantidade

KINGSTON

50,000

6,000

Preço Unitário

524,0000

387,0000

Preço Total

26.200,00

2.322,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao
restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por
meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena
de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para
levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior,
devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá
optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor
preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
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2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua
adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente
assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as
situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção
do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados
pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época
da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a
anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de
fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das
penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as
eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e
respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão
gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro
instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os
preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores
e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições
por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado
do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Página: 9/13

Processo Nº.: 2291/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 27/2019

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação,
denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado
do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará
os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem
fornecidos.
5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município,
observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para
atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente
justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros
meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas
estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive
encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de
duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na
proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em
função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais
situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta
Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela
Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por
outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto
de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados
e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata
de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o
comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada
a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório
e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente
subsequente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador,
dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do
responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma
estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de
Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o
fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem
de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro,
mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local
em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de
recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações
deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
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7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e
assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto
a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações
descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas
especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam
adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da
entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo
de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente
Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis,
contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente,
conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com
o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias,
passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou
créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o
disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários
da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente,
observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata,
garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de
empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo
fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2
(dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas
nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei
nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a
administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa,
não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão
temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada
a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos
causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da
notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Rio das Flores para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
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E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.

Rio das Flores,14 de Maio de 2019.

______________________________________________
Bárbara Mynssen Campos Conceição
Secretária Municipal de Administração

Empresas Participantes:

B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 17.594.163/0001-42 ________________________________________

BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA

CNPJ: 31.329.142/0001-20 ________________________________________

CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.542.335/0001-95 ________________________________________

INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 18.298.520/0001-98 ________________________________________

INFONEW INFORMATICA LTDA

CNPJ: 16.779.286/0001-95 ________________________________________

