PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
2017-2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Sistema de Registro de Preços
PREGÃO PRESENCIAL
(Processo Administrativo n°. 114/2017)

O Município de Nanuque, com sede na Avenida Geraldo Romano nº 135 - Centro, na cidade de Nanuque - MG, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 18.398.974/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ROBERTO DE JESUS, inscrito no
CPF sob o nº 626.515.796-53 portador da Carteira de Identidade nº M-5. 562.969 – SSP/MG, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo n.º 114/2017,
RESOLVE registrar os preços da empresa ESCRITOMÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIOS LTDA ME, indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na
quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, em conformidade com as disposições a seguir.
1. DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES, ESCRITORIOS E PERIFERICOS DE
INFORMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE MUNICIPIO E SEUS DIVERSOS
PROGRAMAS.
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de matérias permanentes, escritórios e
periféricos de informática, para atender a demanda das secretarias de município e seus diversos programas, especificados
nos itens: 017, 021, 024, 039, 046, 049, 056, 058, 065, do Termo de Referência, anexo II do edital de Pregão nº
114/2017 que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que segue:
Item

Descrição dos produtos

Unid.

Qtd.

Marca
Modelo

Preço
Unidade

Total

Móveis Para Escritório
Móveis e Eletrodomésticos

17

21

ARMARIO EM MDF
para escritório com 3 prateleiras sendo
1 fixa e reguláveis e 2 portas, com
chave. Medidas: altura 1,56m, largura
0,79, profundidade: 0,37m. Cor: (a ser
definida).
Garantia mínima de 12 meses.
TV LED 32”
-Tipo de Tela: LED. -Tamanho da Tela:
32 polegadas.
-Voltagem: 110v. -Consumo: 190W. Controle Remoto.
-Idiomas do Menu: português, inglês e
espanhol. -Timer
On/Off. -Canais: VHF 2~13,UHF 14~69,
CATV 2~135,
TV07~69. -Relógio. -Bloqueio de Canais.
-Energy Saving.
-Sistema de cores: PALM/N/NTSC/ISDB-TB. -Resolução:
1920x1080 pixels. -Contraste:
100.000:1. -Brilho: 500 cd/m2.
-Progressive Scan. -Potência de áudio:
30W RMS. -Som
Estéreo. -SAP. -Closed Caption. -

Unid.

30

PANDIN/K592

570,00

11.400,00

Unid.

30

AOC/LE32H14
61

1.394,00

41.820,00
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Surround. -Autovolume.
-Tipos de Ajustes de Áudio: infinite
sound, balanço, agudos
graves, reiniciar áudio.
Conexões (mínima):
- 1 Entrada V componente.
- 2 Entradas AV.
- 2 Entradas HDMI.

24

39

46

49

APARELHO TELEFONICO COM FIO
Especificações:
- Interface WAN 10/100 BA SE-T 1 x
RJ45
- Protocolo de sinalização SIP
- Codec G711, G723, G726, G729 e
iLBC
- Fonte de alimentação Entrada: 100240 Vac 50-60 Hz
- Saída: +5 Vdc, 2 A
- Potência de consumo Max. 3,5 W
- Dimensões 136 x 185 x 85 mm

Unid.

20

Superior ou similar a marca Intelbras
ANTENA PARABOLICA COM
RECEPTOR
Tamanho 1,50m Antena,com resistência
as condições climáticas, em alumínio.
Recebido
com
memória
de
60
(sessenta) canais, sendo 30 (trinta) pré
sintonizado. Sistema da recepção UHF
ITENS INCLUSO
Unid.
10
- 01 LNBF monoponto;
- 01 Refletor inteiro desmontado 1,50
metros;
- 01 Kit montagem;
- 01 Conectores RG 59 com anel;
- 01 Capa protetora de LNBF.
Prazo de garantia 1 ano
MÁQUINA DE LAVA ROUPA
tensão 110 volt, modelo
doméstico com: capacidade mínima de
10 Kg, funções
de lavagem, enxágue e centrífuga,
multidispenser, tampa
com visor amplo de vidro temperado e
Unid.
10
puxador
automático, cesto branco de
polipropileno. Embalagem
com dados de identificação do produto,
marca do
fabricante e Selo Procel e prazo de
garantia.
Informática e Periféricos
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
MONOCROMATICA
Funções: Imprimir, copiar, digitalizar
Suporte multitarefa AIO: Sim
Unid.
50
Velocidade de impressão preto
(normal, A4): Até 23 ppm
Velocidade de impressão preto
(normal, carta): Até 24 ppm

INTELBRAS

75,00

1.500,00

CENTURY

370,00

3.700,00

COLOMARQ

1.570,00

15.700,00

SAMSUNG

1.778,00

88.900,00
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56

58

65

Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até
8000 páginas
Volume mensal de páginas
recomendado: 250 até 2000
Tecnologia de impressão: Laser
Monocromática
Qualidade de impressão preto
(ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi
saída efetiva) Bandeja de entrada para
suportes de impressão com capacidade
de 250 folhas, bandeja de prioridade
para 10 folhas, ADF para 50 folhas,
Bandeja de saída para baixo 125 folhas
Velocidade do processador: 400 MHz
Memória padrão: 8 MB
Memória máxima: 8 MB
Tipo de digitalização: Base plana,
alimentador automático de documentos
Resolução ótica de digitalização: Até
1200 dpi
Profundidade de bits: 24 bits
Tamanho da digitalização no scanner
de mesa (máximo): 21.6 x 29.7 cm
Qualidade de digitalização preto
(normal): Até 3 ppm
Velocidade de cópia (preto, qualidade
de rascunho, A4): Até 23 cpm (uma
folha em base plana, cópias, velocidade
de cópia do ADF até 14,5 cpm)
Resolução de cópia (texto em
preto): Até 600 x 600 dpi
Dimensionamento da copiadora: 25
até 400%
Máximo de cópias: Até 99
Velocidade de transmissão de
fax: 33,6 Kbps (3 seg. por página)
Monitor: LCD de 6,4 cm (texto)
Conectividade: Recurso HP ePrint
Conectividade padrão: Rede Ethernet
10/100Base-T, USB Hi-Speed
(compatível com especificações USB
2.0)
Garantia de 1 ano
(similar ou de melhor qualidade que a
MULTIFUNCIONAL HP LASERJET
M1132 MFP)
MOUSÉ OPTICO PS/2 ,
3 Botões c/Scroll Luminoso. Lateral
c/Textura Emborrachada.
Compatível com Windows
MOUSÉ OPTICO USB
cor predominante Preto, 3 Botões
c/Scroll Luminoso. Lateral
c/Textura Emborrachada.
Compatível com Windows
SWITCH DE 48 PORTAS
Número de Portas 10/100MBps: 48
Número de Portas 10/100/1000MBps: 4
Suporte a PoE
Slot para Fibra Ótica (GBIC): 2
Tipo de Switch: Rack Mountable (19)

Unid.

50

PISC/1816

23,00

1.150,00

Unid.

50

LITE/OM1-101

10,00

500,00

Unid.

03

INTELBRAS

3.148,00

9.444,00
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Porta Console (RS-232)
Fonte: 110V
Garantia: 1 ano
Gerenciável: Sim
(MELHO OU COMPATIVEL CISCO
SRW248G4)
TOTAL GERAL

174.114,0
0

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da sua assinatura, não podendo ser
prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará
a classificação original.
4.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. 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
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o
órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será formalizado por despacho
do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.8.6. 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:
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4.8.6.1.por razão de interesse público; ou a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações
da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no
Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 04 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lida
e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nanuque/MG, 23de Setembro.
___________________________________________

Roberto de Jesus
Prefeito Municipal

_________________________________________________________
ESCRIT. COM. DE MÓVEIS E EQUIP PARA ESCRIT. LTDA ME,
CONTRATADA

