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 SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA., 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: 020, 023, 027, 043, 047, 050, 055, 057, 060, 062, 063, 066, 069, 072, 076, 77, 078, 079, do Termo de
Referência, anexo II do edital de Pregão nº 034/2017 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

20

Descrição dos produtos

Unid

Qtd.

Móveis Para Escritório
TV LED 24”
-Tipo de Tela: LED. -Tamanho da Tela:
24 polegadas.
-Voltagem: 110v. -Consumo: 190W. Controle Remoto.
-Idiomas do Menu: português, inglês e
espanhol. 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
Unid.
15
Estéreo. -SAP. -Closed Caption. Surround. -Autovolume.
-Tipos de Ajustes de Áudio: infinite
sound, balanço, agudos
graves, reiniciar áudio.
Conexões (mínima):
- 1 Entradas AV.
- 1 Entradas HDMI.
- 1 entrada de áudio PC.
- 1 entrada USB
- 1 Entrada RF para TV a cabo.
- 1 Saída Áudio digital (ótico).
Itens Inclusos:
- 1 Controle remoto com pilhas.

Marca
Modelo

Preço
Unidade

Total

PHLICO

910,00

13.650,00
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23

27

43

47

50

- 1 Manual de instruções em português
Garantia:
- 12 meses com assistência
APARELHO DE DVD PLAYER
(com controle remoto e cabos AV ),
compatíveis com as mídias DVD vídeo e
CD, compatível com formatos MP3,
AVI, MP4, JPEG, DIVX, VCD. Entrada
Unid.
30
USB (no mínimo uma). Saídas: HDMI,
VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO
COMPOSTO, COAXIAL DIGITAL,
ÁUDIO ANALÓGICO. BIVOLT
Garantia de 12 meses
CADEIRAS
de plástico, sem braço, na cor branca,
produzido em polipropileno virgem,
resistente a intemperies, tratamento
anti-UV, dimensões aproximadas de
Unid.
300
largura 43 cm, comprimento 51 cm,
altura 90 cm, Capacidade peso mínima
de 120kg ,
Com certificado INMETRO.
VENTILADOR DE TETO Fabricado
com corpo em aço tratado e 3 pás.
controle de velocidade, potência de 130
watts, frequência de 60 Hz e rotação
máxima de 486 rpm. O diâmetro
aproximado das pás é de 980 mm e a
Unid.
20
altura aproximada do ventilador é de
561 mm. Ele conta também com lustre
para 2 lâmpadas de 100 watts
incandescentes ou 2 lâmpadas de 15
watts eletrônica. Tamanho 100 – altura
56 cm – comprimento 98 cm – 110 v.
QUADRO BRANCO
confeccionado em MDF, sobreposto
por laminado melaminico, moldura em
Unid.
20
alumínio anodizado, com cantos
arrendondados de fixação invisível, em
PS. Medidas: 250 x 120 cm.
Informática e Periféricos
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
COLORIDA JATO DE TINTA
Impressão
Tecnologia: Jato de Tinta
Sistema de Impressão Colorido
Conexões
Wi Fi
Wireless
Sim
Recursos
Multifuncional 3 em 1:
imprime, copia e digitaliza, Wireless,
alto rendimento 4.500 páginas em
preto e 7.500 páginas em cores e
baixíssimo custo de impressão
Velocidade de Impressão
33
ppm em preto e 15 ppm em cores
Resolução máxima da Impressão
5760x1440 dpi
Capacidade da bandeja100 folhas de
papel A4 de entrada e 30 folhas de
papel A4 de saída

Unid.

20

MONDIAL

150,00

4.500,00

ANTERES

27,50

8.250,00

VENTISOL

124,00

2.480,00

STALO

178,00

3.560,00

EPSON

1.239,00

24.780,00
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Resolução ótica
1200x2400 dpi
Profundidade de Bits 48-bit interna
(24-bit externa)
Cor
Preto
Voltagem
Bivolt
Garantia:
Um ano de garantia
(SIMILAR OU DE MELHOR
QUALIDADE A IMPRESSORA
Impressora Multifuncional Epson
Ecotank L-375 Wi-Fi)

55

57

60
62

63

66

NO-BREAK
Dados Técnicos:
Modelo Bivolt
Tensão de Alimentação: 115V/230V
Tensão de Saída: 115V
Potência: 600VA
Microprocessado compacto
Possui auto teste na partida
Inclui uma bateria selada
Com 4 tomadas elétricas - nova norma
Gabinete na cor Preta.
Garantia: 1 Ano
TECLADO MULTIMIDIA USB
Slim USB Preto.
Teclas de Acionamento Suave.
Recursos Multimídia, Internet e
Aplicativos.
Compatível com Windows
DISCO RÍGIDO (HD)
Capacidade: mínima de 1 TB
Interface: SATA II
FONTE PARA COMPUTADOR
com 500 MHz nominal;
MONITOR LED 17” a 19,5”
Descrição do Produto:
Monitor LED até 19'' Polegadas
Widescreen.
Resolução de 1366x768
Com pedestal regulável e removível
Dados Técnicos:
Brilho: 250 cd/m²
Compatibilidade: Com Windows e Mac
Dimensões do produto: 44.5 x 34.8 x
17.7 cm +/Relação de Contraste: Mega DCR 5M
: 1 8 (Static 1000 : 1)
Resolução Máxima: 1366 x 768 (16.7
M cores)
Tempo de Resposta: ate 8 ms
Ângulo de Visão: 170° / 160°
Sinal de Video:
DVI, D-sub
Tipo de Monitores: LED
PLACA PCI
Wireless 150 Mbps
Padrões IEEE802.11n, IEEE802.11g,
IEEE802.11b
Faixa de freqüência 2,4 a 2,48 35 GHz
Antenas removível de 2 dBi

Unid.

30

RAGTECH

275,59

8.267,70

Unid.

50

COLETE/K
B

20,00

1.000,00

Unid.

50

SEAGATE

298,00

8.940,00

Unid.

100

C3TECH

49,00

4.900,00

Unid.

30

AOC/E

440,00

13.200,00

Unid.

20

TPLINK

79,00

1.580,00
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69

72

76

77

Garantia mínima de 12 meses
HD EXTERNO 1TB USB 3.0
Dados Técnicos:
• Compatibilidade:
WIN XP, WIN Vista e WIN 7
• Interface: USB 3.0
• Tamanho do: 1 TB
• Dimensões do produto : 243 x 45 x
117 mm (L x A x P)
• Rotação: 7200 RPM
• Garantia mínima 1 Anos.
•
FRAGMENTADORA DE PAPEL
Fragmentadora
de
papéis
em
partículas de 4x30mm (nível de
segurança 3)
Abertura de inserção 230 mm (aceita
todos os formatos disponíveis, exceto
formulário contínuo com serrrilha).
Fragmenta 15 folhas (75 grs) por
passagem ou ainda 1 CD e cartão de
crédito. (de 3000 a 6000 folhas em 20
minutos)
Cesto de 30 litros
Velocidade de fragmentação 4 metros
por minuto.
Funcionamento contínuo
Funcionamento automático quando
coloca o papel ela liga ao terminar a
fragmentação ela desliga.
Vários dispositivos de segurança, não
funciona sem o cesto, reversão
automática em caso de atolamento,
chave de segurança (não funciona
mesmo que esteja na tomada),
proteção contra sobre carga.
Possui rodízios para fácil locomoção.
Extremamente silenciosa 65 Dba.
Dimensões 59x42x26 cm, consumo
500 watts, disponível em 110 Volts.
Garantia de 01 ano.
MICROFONE DE MÃO
alta captação com cabo medindo no
mínimo 3 mts, plugue conector P-10
com adaptador P-2.
NO-BREAK 3200VA Bivolt
-Filtro de linha interno.
-Forma de onda senoidal pura.
-Senoidal on-line conversão simples.
-Estabilizador interno: com 4 estágios
de regulação.
-Inversor sincronizado com a rede
(sistema PLL).
-DC Start: permite ser ligado na
ausência de rede elétrica.
-Conector do tipo engate rápido para
expansão de autonomia.
-Recarga automática das baterias
mesmo com o nobreak desligado.

Unid.

30

SEAGATE

284,00

8.520,00

Unid.

05

MENNO/15
C

761,92

3.809,60

Unid.

10

TOMATE

44,35

443,50

Unid.

02

RAGTECH

2.298,00

4.596,00
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-Autoteste: ao ser ligado, o nobreak
testa os circuitos internos.
-Microprocessado: equipado com a
tecnologia DSP (Processador Digital
de Sinais) que proporciona melhor
performance e confiabilidade no
funcionamento do nobreak e aos
equipamentos conectados.
-Função TRUE RMS: analisa
corretamente os distúrbios da rede
elétrica permitindo a atuação precisa
do equipamento. Indicada para todos
os tipos de rede, principalmente para
redes instáveis ou com geradores de
energia elétrica.
Especificações Técnicas
-Aplicações/Equipamentos:
computadores, monitores, scanner,
roteadores e notebook;
-Tomadas: 10 tomadas padrão
NBR14136;
-Estágios de regulação: 4;
-Potência Máxima:
3200va/1984watts;
-Rendimento/Autonomia: 2 horas e
30 minutos;
-Conexões: linha telefônica, bateria
externa e serial;
-Alimentação/Voltagem: bivolt
(entrada 115/127/220V~ e saída
115V~);
-Microprocessador;
-Indicador luminoso de rede;
-Cabo de força;
-Garantia do fornecedor: 12 meses.
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PROJETOR MULTIMÍDIA
(DATA SHOW)
- Sistema de projeção: 0,55;
- Resolução SVGA ( 800 x 600 );
- Luminosidade 2500 ANSI Lúmen;
Resolução
Compatível
VGA,
SVGA,HDTV;
- Contraste 2000:1;
- Vida Útil da Lâmpada: 3000 horas
(normal) 4000(econômico);
- Comprimento focal: 22mm(tele);
- Zoom manual (x1.16);
- Cores: 4 Segmentos (R/G/B/W);
- Projeção de Imagem: Tamanho de
tela
30’’300’’/padrão
3.94m@
100’’(wide);
- Portas PCI/O; D-sub,PC sound in;
USB;
- Portas AVI/O; S- vídeo, componente
(através de DVI), Vídeo composto
(RCAx1), DVI-HDCP,IR PORTA;
- Som: 1 W mono;
- Ruído: 32DB (normal)/30 DB
(silencioso);
- Tipo de Lâmpada: 200W;

Unid.

05

TOMATE

1.713,60

8.568,00
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- Compatibilidade de vídeo: NTSC,
PAL,SECOM,NT3C4,43, PAL – M,
PAL-N;
HD Ready: 1080i, 720p, 576P, 576i,
480p,480i;
- Consumo de Energia: 255W;
Certificação:
FCCB,CE,CB,GOST,MIC,SABS;
- Dimensão: ( LxPxA) 260x205x67
mm;
- Peso: 1,90kg somente o projetor sem
os acessórios;
- Altofoalante Integrado;
- Alimentação de energia ; Bivolt;
ITENS INCLUSOS:
- 01 Projetor Multimídia;
- 01 Controle remoto;
- 01 Cabo de alimentação;
- Cabo VGA;
- 01 Maleta;
- 01 CD de Instalação;
- 01- Manual;
(GARANTINHA DE 1 ANO)
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TELA DE PROJECAO HT –
69 Polegadas
Formato 4:3 (140 X 105) :: Indicada
para uso em ambientes residenciais
com uso de projetores multimídia.
Características: - Tecido Matt White
(acetinado branco com verso preto) Tamanho
da Tela de Projeções(LxA): 140 x 105
(69) - Formato de vídeo 4:3 - Tela
retrátil - Estojo em alumínio disponível
na cor Branca - Bordas pretas nas
laterais e área de ajuste (tarja preta)
para regulagem de altura com 30 ou
40cm. - Sistema de parada Multiponto
- Ganho de 1.1 na reflexão de leitura
transmitida para o publico Visibilidade de 50º (ângulo do eixo
central da tela no qual a imagem
projetada é mais brilhante para o
público) - Construção sólida - Suporte
para parede - A superfície da tela
pode ser lavada com água e sabão Resistente a umidade
TOTAL GERAL R$

Unid.

10

TES/TTM

500,00

5.000,00

126.044,80

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.
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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:
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
_____________________________________
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 17.855.375/0001-36
CONTRATADA

