
ESIÀDO DA P
PRETEITURÀ MI'NICIPÀI DE !,ÍOGEIRO

CCI,íISSÀO PER}ÀNENTE DE !ÍCITÀÇÁO

ÀTÀ DE REGISTRO DE PREçOS N": RP OOO31/2022

Àos Og atias do nês de Setembro de 2022, na seô,e da Comissão Perlllanente de LicitaÇão da Prefeitura Municipal
de Mogeiro, Estado da ParaÍba, focalizada na Av. Presidente João Pessoa - centlo - Mogeiro - PB, nos ternos
da Lei Eêderal n. 10.520, de 17 de Jutho de 2OO2 e subsidiariamente a Lei Pedela1 no 8.666, de 21 de Junho

de 1993; Lei Complementar Do 123, de 14 de DezeÍüro de 2006, Decreto Fêderal n" 1.892, de 23 de JaDeiro de

2013; Decleto Mu;icipa.I n. 016, de 1O de Novenbro de 2006; e fegi§l4Ção peltinente, considelaclas as alteraÇôes
posteriores das refàridas norlÉ!si e, aincla, conforme a classifj'cação da propostâ àpresentada 11o Preqão
presencial n" OOO37/2O22 quê objetiva o registro de p-reços Pâra: CONTRÂTAÇÀO DE EMPRESÀ PARÀ LOCAÇÃO DE

EeurpÀuENTos DE TNEoRMÀTrcA pÀR-L ATENDER À ÀDMrNrsrRAÇÀo DTRETA DESTE MUNrcrPro, resolve registrar o preço

nos sêguintes termos:

órqão e/ou entidâde intêgrantê da presente Ata de Registro de PreÇos: PRETEITURÀ MÜNICIPÀl DE MOGEIRO - CNPJ

no 08.866.501/0001-67.

: Rl COMERC io e ssnvrcos É1,Í rNEoRl,lÀTrcÀ ETRELT

.r: 18 - 296. 153 /0001- 93

1

2

P. T(I!ÀI,QUÀN!.ITEM ESPEC
22 .8AA,0012 1.900,00MÊSLENOVO(CINCO) NOTEBOOK - ESPECITICAÇ

NTEL CORE 15 8th GeN, MEMóRÍÀ RÀM MÍNIMÀ 8GB:

IA MINIMA: SSD DE 240 GB DE ARMAZENAMENTO.

TREL1ESS, CONEXÁO IÀN 1Ol100/1000, CONEXÃO HDMI

5 ôEs MÍNrMAs:

BLUETHOOT

POLEGADAS,' CONÍTOR MÍNIMO: 15

t-10.400,009. 200, 0072MESJÀB40 (OUÀRENTÀ) I,ÍICROCOMPUTAD

ROCESSADOR ]3 81OO MEI'IORIÀ DDR4 DE 4GB, HD D

1TB GRÀVADOR DE DVD, Pl,ÀCÀ DE REDE WIREÍ'LESS,

SE, TECLÀDO E I4ONITOR DE 24" E ESTAB]LIZADO
OOVÀ "PRODUTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO".

OR MIN] PC

81.600,006.800,0012MÊS.]AB.l O (VÍNTE) MICROCOMPUTÀDOR MINÍ
5 84OO MEMORIA DDR4 DE 8GB, IID DE 1TB GRÀ

DVD, P],ÀCA DE REDE T{IREI,IESS, I'IOUSE, T

MONITOR DE 24" E ESTABILIZADOR DE 5OOV

"PRODUTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO"

PC PROCESSADO

51.600, 004.300,00MÊS l2].0 (DEZ) MÍCROCOMPUTÀDOR MINI
OTOOK MEMORÍA DDR4 DE 16GB/ HD DE 1TB E SSD D

4OGB, GRAVADOR DE DVD. PIACÀ DE REDE WIRELIESS,
SE, TECIÂDO Ê MONITOR DE 24" E ESTÀBÍLI

"PRODUTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO".

PC PROCESSADOR I?

E 1000vÀ

4

23.400,001.950,01MÊs

52.800,00400,0042MES

JAB

EPSON

BROTHER

10 (DEZ) IMFRESSORÂ MULT

760x1440 dpi, 33 ppm, wIRELESS, ERÀNQUIÀ 10'000
L PÁGINAs POR MÊS CADÀ "PRODUTOS NOVOS D

(DEZ) IMPRESSORÀ MULTI

OS NOVOS DE PRÍMEIRO USO".

IEUNCIONAL TANQUE,

EUNCIONÀL LÀZER,
AUTOMÀ COILEXDUP35IT CAOCROMÀ ppm

POR MÊSLM] P INÁc Às1 0 00 0IAQU

"PRODUT

MEIRO USO".
0

5 , 640, 00470,00v172MÊSBROTHERIúPRESSoRÀ A3 COLORIDÀ, ERÀNQUIÀ DE

MÊS CADÀ "PRODUTOS NOVOS DE PRIMEI
1,000

so".

01 (L'r{)

PAGlNAS

'7

348.240,00

CLÁUSU],A PR]MEIRÀ - DA VÀLIDÀDE DOS PREÇOS I

À referida Atâ de Registro cle Preços terá a vigência de 12

de seu extrato na imprensa oflcial.
(doze) nêses, considêrados da dâta de publicação

Àexistênciadepreçoslegistta(losnãoob.igaaPrefeituraMunj-cipalCleMogeirofirma!c.ontrataÇõesoriundas
do sistêna de Registro de prê;;; oo 

-no" qí."tit.tivos estimado;, fâcultando-sê â realizaÇão de f-icitação

espêclÍicâ para aquasiçào pr.'áaia*, assegurâda preferência ao foÍnecedor registrâdo eln igualdadê de

aorlaiçO"", sem que caiba clireito a reculso ou indenizaçáo'

CIÁUSULA SEGUNDA - DA UTI],IZÀÇÃO DA ÀTA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cadâ efetivaÇão da contrataçâo áo objeto Íegistrado decorrente desta Ata, devidameDtê formâlizâda através

dâ respectiva ordero de serviçol-""iao áo"ttt'"á"" t: :111::1i" e condições constantes do Edital de licitação
que a precedeu, modalialacle p.'"gã; p."-".rr"í.1 n" OO.A37/2022t pArte integrante alo prêsentê instrumeDto de

;;;p;.rã""., A presente lta de íegistro de preÇos, clurante sua vigência poderá ser utilizadà:

Pela Plefeitura MuniciPal de Mogei'o, que também é o ór9áô gêrenciador re§poDsáve.I pela aalnliDistração e

controle desta Ata, reP resentada pela sua estrutura olganlza êio;â.I definlda no !espectivo orçamênto progrârna'

o usuário da atâ, sempre que clesej â! efetivar a cÔntrataÇáo do objeto registrado, fará atlavés de soficitação

ao gerenciado! do slgtema de registro de preços, mediantê prôcesso legular.

l'ÍÀRCÀ UNID. P.I'NIT.

I



CLÁUSU],A TERCEIRÀ - DA CONTRATÀÇÃO:

Às obrigaÇões decorrêntes da execuÇão do objeto deste cêrtame, constantes da Ata de Registlo de Preços,
serão filnadas com o fornecedor registrado, observadas as condlções estabelecidas oo Presêntê instrumento
e nas disposições do Àrt. 62t da Lei 8.666/93, e a contraÇão será formalizadâ por j.ntermédiô dê:
ordern de Àervj.ço quando o objeto não envolveE obrigaÇôes futuras, incfusivê assistência e garantia.
Ordem cle Serviço e Contrâto, quando paesentes obaigações futuias.
O prâzo para tàtirada da Ordem de Serviço, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considêrados da data da

convocaÇâo.
o quantitativo do objetô a sêr executado se!á êxcfusivamênte o fixado na corlespondente ordem de serviÇo e

observará, obrigatoriamente, o vafor registrado na rêspectivâ Àta.
Não âtendendo à convocação parà retirar a ordem cle serviÇo, e ocorrendo esta dentro do PtazÔ de validade da

Ata de Reqistao de Preços, o flcitante peralerá todos os direitos que porventula tenha obtido como vencedo!
da licitação.
É permitiâo âo órgão Rea.Iizador do cettâme, no caso do ficitante vencedor nâo compalecer para retirar a

Oràem de Servi-ço no prazo e condlÇões estabeleci.alos, convoca! os licitantes remanescentes, na orden de

cLassificação e sucêssivarente, para fazê-to em j"guaf prazo do lícitante veocedor, aplicadas aos faltosos
às penalidades cabiveis.
O c;ntrato ou instrr]Inento equivalente, clecorrente do plesente certame, devêrá ser assinado lro paâzo de

val-idade da respecti.va Àta de Registro de Preços.
o coôttato que évêntualnente ,r.r)h. . se. assinâalo pefo .l-icitante vencedor, poderá ser âlterado com a devida
justiflcati;a, unj.lateralnente pelo contlatante ou po! acordo entre âs partes, oos casos plevistos no Art'
É5 e será rescinatido, de p.leno àireito, coDforme o disposto nos Alts. '71 | 18 e 19, todos da rei 8.656/93;
ê executado sob o regime de târefa.
À supressão do ite; registrado poderá ser total ori parcial, a crité.io do gerenciador do sistenâ.
considelando-se o disposto no Art. 15, § 4", da 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTÀ - DÀS SÀNÇÔES ÀDMINI STRAT IVAS :

Quen, convocado deDtro do prazo de validade dâ Íespectiva ata de regigtro de preço§, não celebrar o contÍato,
aleixal cte entregar ou apresentar documentaÇão falsa exigida para o ce!tame, enseiar o retardamento da

execuÇAo de seu àUi"to, náo nantiver a propostaT falhar ou frauda! na exêcuÇáo do contrato, comportal-se de

nrodo inidôneo, declarar informaçôes falsai ou cornêter fraude flscal, garaDtido o dirêito à ampla defesa,
ficará impedido de licitar e contratâr com a união, Estados, Distrito Federal ou Municlpj'os e, será
descredeDciado do Sistena de cada§tramento únificado de Folnecedores SÍcÀE do Governo rede.aL e de sistenas
senelhantes mantidos por Estados, Distrito Eecleraf ou MunicrPios, pelo prazo de âté 05 (cinco) anoa, sem

prejulzo das multas pievistas no respêctivo Editaf e das demais cominaÇôes legais'
es 

-referi.aas 
sanÇôe; dêscritàs tanüam se aplicâm aos integrantês do cadastlo de reserva çfue, convocados,

não honrarêm o compromisso assumido sem justificativâ ou com justificativa recu§ada Pela ÀdmiDistrâção'
A recusa injusta em ateixar ale culnprlr aJ obrigações assumidas e preceitos fegais, Buieitará o contratado,
garantidaapréviadefesa,àsseguintespenalidaclesplevistasnosArts.S6eST,daLeiE'666/93:a-
ádvertência; b - nulta de nora de o,5t (zêro virgufa cinco po! cento) aplicada sobrê o valor do contrato
por diâ dê atrâso na entrega, no inÍcio ou na exêcuÇão do objeto ora contratadoi c - mufta dê 10t (dez por

cento) sobre o valot contrâtado pela inexecuçáo total ou parcial do contlato, d - s imultaoe amentê, quafquer

clas penalidades cablvej"s fundanentadas na Lei 8.666/93 e nâ Lei 10'520/02'
Se o valor da multâ ou indenizaÇão alevida não for recolhiclo ao prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação

ao Contratado, sêrá autonaticâm;nte descontado da primeira parcêlâ do pagamento a que o Contratado vier a

fazer jus, âctescido de juros moratórios de 1e (ül por cênto) ào mês7 ou, quando fo! o caso, cobrado
judicialmente.
Ápós a aplicaçao de quaisquer das penalidaclês previstas, reâIizar-ae-á comunicaÇão escrita âo contratado,
e'puUficâao .ru i*pt".,iu oficial, extlulaas as penalialâcles de adveltência e multa de molâ quando for o caso,

constando o fundamento -IêgaI dâ ptlnição, informando ainda que o fato será legi§trado e publicado no cadâstro
corrêspondente,

cúUsul,À QUINTA - DÀS DISPOSTÇÕES GERÀIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial n"
do referido certa$e:

aoa3l/2022 e seus anexos. e a seguinte proposta vencedora

- R1 COMERCIO
CNPJ:1.8.296,

INFORMÀTÍCÀ EIRELI.E

Item(s) : 1 -
valor: R$

,7

I]tes

FERRElRÀ

cla utilizaÇão da presente Ata, fica eleito o Eoio da Conarca de

,/l
R1 IO E EM ]NTORMATICÀ EIRELI

que
DO

;
54

8.2

3/0001-93.
VICOS

oRo:
tÕes decor

cllusum /exrn -.1

eara ai ry'rur asf
ItâbaiàrÉ,

PREEEITO

-----7


