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PREFEITURA MUNICIPAL .

.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATAt]EREGlSTRoDEPREÇoSN9;005/2016PMA/SESAU
PREGAO PRESENCIAL N' OO5/2016
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PROCESSO N'8í94/2016 .

vÍcÊNCtA: 12 (doze) meses, a partir da data de, publicaçáo do Extrato da'Ata de Registro de preços
Diário oÍicial do,Municipio:de Ananindeua e;Diário Ofici.ai do Estado do Pará; -

Objeto: Aquisíção de Materia!.Permanente - EquÍpamento de Processamento de dados,.por um perÍodo
de 12 (doze).

Ar"ls vinte e oito dias do mês setembro de dois mil e dezesseis, às 09h00mm,'PreÍeitura'wunicipat oei;
Ananindeua, através da-secretafla Municipaide Saúde, situada:no prédio da SESAU na Rodovia BR 316, Km 08'i;
Flua Luís Cavalcante, no'41.1-8, Centro, Município dçAnanindeual.Parâ, in§ciita no CNPJ n":11.g4í;767l0001.-3!i
nos termos estabelecido pela Lei n':.10.620 dê 17 de julho de 2002, Decreto:Municipal n'4.880/2005,

' Murricipal n' 1 1,698/2009, Lei Complemenlar ne 12312006 e subsidiariamente pela:l.ei 
'Federal 

8,666/93, além riii
,,,:lf .,.;,ilgT?1" 9it!9-.lqlg.^lqqais aplicáveis ao disposto. do Edital do Pregáo Preseneial para Registlo de Pre'çoç:lr,ii,..,,",, .i.:,(]Gl^l'lâls olsposlçoes legals aplrcavers ao disposto oo Eoltal do Pregão Presenoial para Flegistro de Pre'ços.;';itir
,i,':'1',rg,].u1?olg_lYflsS§lu^, q? lTr.d? "*_qT,? f:-r,!?d: ga ciassificaçáo das propostas apresentadas,_publicadasili,
ir:i r,",Diário Oficial do Estado do Pará e Diário OÍicial da Uniáo e transcorrido o prazo para interposiçáo de recur:rt...-.i 

,'rr^crâ âr^ rônrâêôntadn nnr cari Qanrn+árin Darrln Qnin+ l^^-'f.íÁ;"{^,-l^ f\'^-^^- 'iv ^^h^,-ih^,{^ 
efCf

il .,:i,:, vrrvrqr uv Lerquv uv I qrs e vtat lv vllvlql uq Vlllqu ç llAllüUlJlllUU U PIAZL, Pd,lcl lllttrlPUJIVA\J UU

;',r,:1''*',rteste ato representado por seu Secretário Paulo Saint Jean Tríndade Campos a seguir denorninado
l":.r rnc-nlrra ranictray ^ô nrô^hô Àao nmnraoâô âh;i-^ iÀan+i{iaarl^^ ; ^^^,,i. ;.f ^*^-i^^Á^^ ^i,-^l^^man+^ 4a,',: tt-'solve registrar os preços das empresas abaixo identificadas, a seguir denominadas éimplesmente Íorneced'cir,;
i ,, -rltservadas as disposiçóes do Edital e as cláusulas deste instrumento.

I

...,, ,, I-ORNECEDOR: l
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1, MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI/ME.]cIrIpJ: 15.459,519/OOO1-OO
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01

cArxA DE SOM (pÀR):'Ôàr@
alto falantes ampliÍicados para'Computadores; Saída
de , Som. . com baixas frequências de ondas
magnéticas; Volts: 127 v;180W PMPO; Som estéreo
e sem ruídos; Exielente qualidade de som..

87 Unid. 48,50 4.219,s0

o2

186 Unid 2.600;00

iti

),1

03

COMPUTADOR SERVTDOR - piôcGssaoõi] 
^gGHãcache de 15 M, QPI 6.4 GT/s, 6 núcleos/GT,(8S-W);

memória máxima de 1600 MHz; Sem sistema
operacional, Memória de 16GB RDIMM, 21331r/lT/s,
DR, xg, 2 Discos rígidos cabeado de 3,Eu com taxa de
transÍerência de 6 Gbit/s, . SATA incorporado,
conÍiquraÇáo de torre. :

02 Unid 7.450,00 14.900;0Qr

:,. i;:

o4

GRAVADORA E GOPIADORA DE CD/D\D:
Gabinete Black com fonte ATX 400; Placa de Rede
pci ofÍ-board .10/100 .fast-ethernet; Memória RAM . 4
GB mínimo; Disco ríqido de g2O GB rnínímo

7B Unid 120,00 9.360,00

05
IMPRESSORA DE SENHA: eara Oispensaçao-
Marca: bematech . :

o2 Unid 1.000,00 2.000,00

06

07

IMPRESSORA LASER MONOCROMÁÍIÔÀ:Wiri]
Tipo de impressora: Laser, ,sistema de. lmpr:essáo:
Monocromática.. : ' 

.

37 Unid 1,300,00 48,'1 00,00

IMPF(E§SORA: tunÇÕes. imprimi.f, copiar, digitalizar.
Suporte mu[ftarefa : AIO sim;: espêcificaçóes .de
i alde lm ao

70 Unid 'i.700,00
1 19.6000,00
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SE§RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PERMANENTE DE LICIT

V-
centavos

'd.'l - lntegram esta Ata como se nela estivegsem transcfitas o:Edital e seus Anexos.,,
'1.2 - Este instrumento náo obriga a administração a adquirir os produtos nele registrados nem firmar contrataçoes

nas quantidadqg estimadas, podendo realizr licitaçáorespe.qíÍica para.aquisiçáo de Llm ou mais itens,
obedecidaa legislaçáo pertinente,.hipótese em que,.em lgualdade'de condições o beneÍiciário do registro terá
preferôncia. . . : , . .l i 

,- '

cLÁUSULA TERGEIRA j oa VIGENCIA: A.Ata:Çe Rggislro de.Preços .r:esuttqnte dêste'cerrame terálvigência de:,
12(doze)meSeS,apartirda(datadepublicaçád.àà""u.iáiÀ""á:oiã'iãõti.ái,.=,--*:--..-,'.

cLÁusuLA QUARTA . DO 9FRFNCIAMENTO .DO .REGISTR.O. DE pREÇOS: O gerenciamento deste,
instrumento qaberá a Secretafia Municipal de.Saúde,rnos tefmos;estabelecidos io,Decr:etõ no il.Ogg de 16 de,
janeirode2009,edital,'nop1eSgnteinsirumentoe;ralegalizaçáqqueregeamatéria



A contrataçáo- formalizar-se-á mediante
n(,.sLe termo;
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i çjffi:j, Ís ruo /, Z ,x i .§*'L:iri,Íi.' l - --]----- -{l -i:eÀ"íÍriv{. \% A _a/{i No
PREFETTURAMUNTCTPAL \r'./^\ F \ ^x7 \o.: SEcRETAR|A MUNtctFAL or saúoe ...-./ôrr,+ )g\oy t,-o,

coMlssÃo PERMANENTE oE LlclTAÇÃo '-g-'./ \7./y
'l'toras, em conformida-cle com as especificàÇÕil e ôüáÀíàuãàiiôiiôitáá6 peta SESAU, verifican'&
.:l:: l,?9rt"s que estáo sendo entrógr"., b", 

"onià "onàilou, 
oa"ã;;;fi;;;"d; f;;ii;;;.

1;ocler rle promover a recusa de recebimento do produto; desde que ãeviOãmente justiÍicada, oôasiáo em
'lttÍormará por escrito ao departamento competente,:pa1a as providências,cabíveís.

:::. 
.:

a assinatura do Termo contratual, observadas as condiçóes estabelecictaé,i
{

A prestadora do serviço será convocada, formalmente, para assinar o instrumento contratual, devendo ser.assinado por seu representante legal, consoante estabeleiido em seus atoi 
"onstitúiror, 

;b.;üd" para esse
efcito, o prazo de 05 (cinco) dias úteis.

O prazo para a entrega do material objeto do contrato, depois de formalizada a solicitaçâo através de ordem
Íornecimento, náo deverá 'ser superior a 03 (três) dias, contado após a expediçáó da reÍerida ordem
Íornecimento.

,,
I

CLÁUSULASExTA_oÀsoBRlGAÇÕESDASPARTES:Constituemobrigaçóes:

* DO ORGÃO GERENCIADOR
till::.i?]ir^, 

?:!_Tlt? Ata Conduzir os procedimentos a eventuais renegociacões dos preÇos registrados.
iarncelar o registro do fornecedor nas hipóteses estabelecidas no art, ig Oo'b"cr"to Municipat ã" t'1.Oge/200g;,.j;

,., . , ., 
:rt' 

,i

1)C CONTRATANTE
l'-urnecer a contratada a ordem de entrega

lli::1?: ? 
c:!rlfatada todos os esclarecimentos necessários á execuçáo dos serviços:l:íetuar os pagamentos devidos

Designar e'cródenciat ,À.""*ioor'para fazer o acompanhamento e fiscalizaçáo da execuçáo contratual.

CI-AUSULASÉTiMA-DOPAGAMENTO'.J] . , :"] .. .

Parágr4fo :Primeifo: O pagamento'será efetuado n9 prazo ern até
retirada da nota de empeqh-o com a emissão oe:REcigb,NÊ á ou.NF
clevidamente certificado pelo fiscal do instrumento. . 

- :' - ' 
.

30 dias após a assinatura do contrato e ou,i
- Fatura, espepificando o objeto do contralo,

llÉqfl"- Segundo: Caso venha ocorrer a necessidade de providencias complementar por partecoNTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiÀiãianoo-r" , ,uu árntrg"* a partir da data enrosLas íorem cumpridas.

,^CL-ÁUSULA OITAVA - DO REJUSTE
2 (doze) meses decorridos da data

DE PREÇosl o reajustamento dos preços somente poderá ocorrer ,óo.ji
limite para. apresentaçáo da proposia, Lom aplicaçáo do pur.untuJràã,,.riaçáo mensal acumulada ao índice Nacionat de'preçoã ãã-cãn.IÃio"i.ãtãô ;rJ;;;;;rül,5lrãriãfii""i,,orrcordância das partes. " * ""'-,.:t 

:

'.r,:r.rrrcordância das partes.
8.',I - Se o preÇo inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado; a SESAU que é ogr'rrenciador desta Ata, negociará õom o fornecedor rrá ruJuçáo.

presente Ata ou registro

9.1 -PelaAdministraçâci: . ,,
f 1 o'unoã; f;ffiã;ii!à grqnrir as oniigaçoes constantes desra Ata de Registi; de preços; '' , 

l, 
,b) quando o fornecedor náo âssínar oicontãto''oulretira initiumento equivalente no .prazo elrãÉLtecioo;lc) quando o fornecedor der.causa a rescisáo administrátivalào 

"ontrãi; 
J";;;";1á Ç"ã;;i;ã;i;;; preços,

h.ipotese prevista nos incisos de I a Xll do art. 78 da ueifeoárãi n'8.666/9g; 
. '-

cl) náo aceitar reduzir o seu preÇo regístrado, na hipótese à" ü"t" se tornar'superior aos praticados no mercado;e) por razoes de interesse público devidamente demonstrado e justiÍi"âoãá óãi, óÉsnu
.".\
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::,,;.!,j,i,.-.^?? "_ lI?Ç9 de mercado tornar-se superior ao registrado, o fornecedor, antes d
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, PREFEITURA MUNICIPAL' ,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,

coMissÃo PERMANENTE DE l-rcrrAÇÃo

'., 
á) mediante solicitaçáo por esciito, antes do pedidô de foÍnecimento, bomprovad:o qstar impossibilitado de

-ars exigências desta Ata de Registro de Preços, ,,:

lr) mediante solicitaçáo por eÀcrito, na ocorrência de Íato superveniente, decorrente de caso Íortuito ou fot

9.3 - Ocorrendo o cancelamento do preço registrado, o fornecedor será inÍormado por correspondência com av
rlc recebimento, a qual será juntada ao proeeéso administrativo da presente AÍa.

t inacessível o endereço do Íornecedor, a comunicaçáo será Íeita por' ,,:

na regiáo melropolitana de Belém, considerando:sê câncêlado o preço, -

9.4 * No caso de ser ignorado, incerto ou
pr.rblicaçáo em jornal de grande circulaçáo
registrado a partir da publicaçáo.

9.5 - A solicitaçâo do Íornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá náo ser aceita pela SESAU,
lacultando-se a esta aplicaçáo das sanções prevista nesta Ata. i

9.6 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessaráo todas as atividades do Íornecedor, relativas ao
Íorrrecimento dos lotes. .

' ,1I

art.79 da \lei federal n" 8.666/93, a SESAU

gurunüdu'u prévia deÍesa,

I - Advertência
ll - Multa
lll - Suspensáo temporária de participar em licitaçáo e impedimento de contratar com a Municipalidade, por

perdurarem os

10.2 - No que tange as multas, a contratada estará sujeita as pênalidades abaixo dis*iminadas: .a)- O atraso injustiÍicado no fornecimento.bbjeto deste ÇONTRATO, sujeitará a CONTRATADA à multa moratórià

lV - Declaraçáo de ldoneidade para licitar ou contratar com .a Municipalidade em quanto
c.leterm inantes da puniçáo,

,:.i:
'i'rl
,.,';i,

,,..,.:,
::",
: .l

cle 0,3% (zero vírgulâ três por cento) por dia de atraso, calculada sobre ó valor total do contrato e de seus aditivos-' s;tl Íor o caso, limitada a 30 (trinta) dias, a partir do qual será considerada inexecuçáo contratual,
conÍorme disposto no art. 86 da Lei n" 8.666/93.

i0.3 *As sanções são independentes, a aplicaçáodg uma não exclui a das outras.' .: -. ., .,

11.1 - Qualquer órgão ou entidade integrante da Administraçáo Pública poderá'utilizar a

lilsÊtliiante 
sua vigência, desde que msniÍeste,interessg e mediante previa autorizaçáo da

11.2 - Caberá ao Íorneicedor beneÍiciário da Ata de Registro de Preços, observadas
cslabelecida optar pela aceitaçáo ou náo do fornecimento, independente dos quantitativos
clesde que este Íornecimento não prejudique a condiçáo anteriormente assumida

l.

:(:LAUSULA DEcaluA PRIMEIRA -.oeS DISPOSIçôE§ FINAiS:,As par:tes fic,am, ainda, adstritas as s

seráo registradas por intermédio de lavratura de
,..

do' presente'registro para: qualquer

Ata de Registro de, .,

. autoriclade máxima

as condiçóes
registrados em

b)
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PREFEttURe rvtutttCtPaL

] SECRETARIA MUNICIPAL DE,SAÚDE
coMrssÃo PERMANENTE DE ilCITAçÃ0

por orgao ou

subscritas.

i

Ananindeua/PA;22 de novembro de 2016,

de s.»)
.<,

é7 ÉJé^
i trto_

&u,

PAULO SAiNT.JEAN TRTNDADE CAMPOS' Sêcretariô Municipálde Saúde
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