E S T AD O D O AM AZ O N AS
P R E F E I T U R A M U N I C I P AL D E P AR I N T I N S
REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2019-CML/PMP
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019-CML/PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2019-CML/PMP
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER O
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE”.
Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA
Órgãos Participantes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20/ 2019-CML
No dia 05 (cinco) do mês de julho de 2019, o Município de Parintins-AM, neste ato representado por seu Prefeito Senhor Frank Luiz da
Cunha Garcia e pelo Secretário Municipal de Saúde Clerton Rodrigues Florêncio, doravante denominado MUNICÍPIO, e as empresas: M.
C. RODRIGUES JUNIOR – ME CNPJ Nº: 10.650.757/0001-84, com endereço na Rua Padre Vitorio, nº 2200 – Nossa Senhora de Nazaré,
CEP 69.153-480, Parintins-Amazonas e R.M.C.C. BRANCO - ME CNPJ: 63.726.129/0001-00, com endereço na Rua Rio Branco, nº 293 –
Centro-, CEP 69151-210, Parintins-Amazonas, e pelos seus representantes infra-assinados, doravantes denominadas DETENTORAS são
registrados os valores unitários identificados na presente Ata, identificados no Anexo I, resultante do Pregão Presencial Nº 28 - SRP nº
20/2019 para “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE”, nos termos do art. 15 da lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações nela
inseridas pela Lei Federal nº 8.883 de 9 de junho de 1994, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto n° 3.931/2001, Decreto n° 7.892/13 e
suas alterações, Lei Complementar nº.123/2006 e Decretos Municipais n.º 012/2007 e 021/2007 e das demais normas legais aplicáveis
e, considerando o resultado da PREGÃO PRESENCIAL nº28/2019, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto da presente Ata é para “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE
DADOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE”, conforme especificações constantes do Anexo I do edital respeitado os
termos do Pregão Presencial - SRP nº 20/2019 e seus anexos, parte integrante desta ata de registro de preço, independente de
transcrição;

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1. Os preços registrados dos itens a serem executados por pessoa jurídica são os seguintes:

EMPRESA VENCEDORA
RAZÃO SOCIAL: M. C. RODRIGUES JUNIOR – ME
CNPJ: 10.650.757/0001-84
ENDEREÇO: Rua Padre Vitorio, nº 2200 – Nossa Senhora de Nazaré, CEP 69.153-480
Parintins/ Amazonas

ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNID.

QUANT.

MARCA

PREÇO
FINAL

1

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)- especificação
mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; computador portátil (notebook) com
processador no mínimo intel core i5 ou amd a10; 1
(um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de
rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação
de disco ótico cd, dvd rom; memória ram de 08 (oito)

UNID.

10

MULTILASER

R$ 4.128,50
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gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz
ou superior; tela lcd de 14 polegadas widescreen,
suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá
conter todos os caracteres da língua portuguesa,
inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado
padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões
integrados; mouse óptico com conexão usb e botão de
rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000
conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee
802.11a/b/g/n; sistema operacional windows 10 pro
(64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com
no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática
compatível com o item; possuir interfaces usb 2.0 e
3.0, 01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga,
leitor de cartão; webcam full hd (1080p); deverá vir
acompanhado de maleta do tipo acolchoada para
transporte e acondicionamento do equipamento; o
equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento; garantia de 12 meses.
COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - especificação
mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; computador desktop com processador
intel core i3, 32ghz, possuir 1 (um) disco rígido de 01
terabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes
cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior,
operando em modalidade dual channel; a placa
principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou
microbtx, conforme padrões estabelecidos e
divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo
que define os padrões existentes; possuir pelo menos
01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir
sistema de detecção de intrusão de chassis, com
acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo
integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte
de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1
ou superior, suportar monitor estendido, possuir no UNID.
mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos
01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi;
unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd
rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse
usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led
21 polegadas (widescreen 16:9) teclado usb, abnt2,
107 teclas (com fio) e mouse usb; interfaces de rede
10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema
operacional windows 10 pro (64 bits); fonte
compatível e que suporte toda a configuração exigida
no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na
vertical ou horizontal; todos os equipamentos
ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
possuir gradações neutras das cores branca, preta ou
cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os
componentes do produto deverão ser novos, sem uso,
reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.
COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - especificação
UNID.

20

MULTILASER

R$ 3.439,00

2

MULTILASER

R$ 5.580,60
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mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; computador desktop com processador
octa-core 3.0, 32ghz, possuir 1 (um) disco rígido de 01
terabyte; memória ram de 32 (trinta e dois) gigabytes,
em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro)
gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou
superior, operando em modalidade dual channel; a
placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx
ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e
divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo
que define os padrões existentes; possuir pelo menos
01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir
sistema de detecção de intrusão de chassis, com
acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo
integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte
de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1
ou superior, suportar monitor estendido, possuir no
mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos
01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi;
unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd
rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse
usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led
21 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede
10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema
operacional windows 10 pro (64 bits); fonte
compatível e que suporte toda a configuração exigida
no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na
vertical ou horizontal; todos os equipamentos
ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
possuir gradações neutras das cores branca, preta ou
cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os
componentes do produto deverão ser novos, sem uso,
reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.
TABLET 10 POLEGADAS - sistema operacional android
4.4 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia
lcd ou led; processador no minímo quad core 1.3 ghz ;
memória interna de 16 gb ou superior; deve possuir
slot para cartão de memória micros; câmera traseira
de no mínimo 2mp ou superior; conexão usb, wifi,
bluetooth e 3g. deve possuir sistema de gps integrado.
ROTEADOR WIFI 300 MBPS
ROTEADOR REPETIDOR WIFI 300 MBPS
ADAPTADOR WIFI USB 600 MBPS

7

8
9
10

UNID.

20

MULTILASER

R$ 979,00

UNID.
UNID.
UNID.

30
30
200

INTELBRAS
INTELBRAS
MULTILASER

R$ 364,25
R$ 467,00
R$ 283,00

EMPRESA VENCEDORA
RAZÃO SOCIAL: R.M.C.C. BRANCO - ME
CNPJ: 63.726.129/0001-00
ENDEREÇO: Rua Rio Branco, nº 293 – Centro-, CEP 69151-210, Parintins-Amazonas
Parintins/ Amazonas
ITEM

4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNID.

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - especificação
mínima: que esteja em linha de produção pelo
UNID.
fabricante; computador desktop com processador no
mínimo intel dual core celeron amd; possuir 1 (um)
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QUANT.

MARCA

PREÇO
FINAL

200

Multilaser

3.035,00

3
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disco rígido de 500 gigabyte; memória ram ddr3 de 04
(quatro) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz
ou superior, operando em modalidade dual channel; a
placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou
microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados
no sítio www.formfactors.org, organismo que define os
padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot pciexpress 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de
detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado
deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória,
possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior,
suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02
(duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma)
digital do tipo hdmi, display port ou dvi; unidade
combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom;
teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb,
800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19
polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede
10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema
operacional windows 10 pro (64 bits); fonte compatível
e que suporte toda a configuração exigida no item;
gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou
horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete,
teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações
neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o
mesmo padrão de cor; todos os componentes do
produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; garantia de 12 meses.
IMPRESSORA LASER (COMUM)- especificação mínima:
que esteja em linha de produção pelo fabricante;
impressora laser com padrão de cor monocromático;
resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35
páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5,
a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; UNID.
ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir
compartilhamento por meio e rede 10/100/100
ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso
automático; o produto deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.
NO-BREAK
(PARA
COMPUTADOR/IMPRESSORA)especificação mínima: que esteja em linha de produção
pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2
kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada
115/127/220 volts (em corrente alternada) com
comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220
UNID.
volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes
audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena
carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240
wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão
brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma
ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

120

Brother

4.898,00

220

Ts Shara

886,50

§ 1º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o
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custo dos itens registrados, devendo ser promovidas negociações com os Detentores.
§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Detentor
será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.
§ 3º Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o Detentor apresentar requerimento fundamentado com
comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA poderá liberar o Detentor
do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.
§ 4º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Detentor e aquele vigente no mercado à época do
registro – equação econômico-financeira.
§ 5º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela Secretário Municipal de Saúde SEMSA para determinado item.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO DETENTOR
Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Presencial - SRP nº 20/2019 e seus anexos, o DETENTOR se obriga a assinar esta Ata e
Instrumento de contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei nº 8.666/96, indicará o local de
recebimento dos produtos. O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, que se
obriga a:
I. Efetuar controle do Detentor, dos preços, dos itens registrados;
II. Notificar o Detentor para assinatura do contrato;
III. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve
os custos dos itens registrados;
IV. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas
condições de mercado e de aplicação de penalidades;
V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata.
VI. Coordenar, com apoio da Comissão Municipal de Licitação, as formalidades de adesão a Ata por outros Órgãos ou entidades da
Administração Publica.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I.

Por iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA

a) Quando o Detentor der causa à rescisão administrativa do contrato de execução do(s) serviço(s) decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas na Lei nº 10.520/02, dos Decretos Municipais nº 012 e 021/07-PGMP e, subsidiariamente, a Lei nº
8.666/96.
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b) Quando o Detentor não assinar o contrato de execução do(s) serviço(s), no prazo estabelecido pela Administração Municipal, sem
justificativa aceitável.
II. Por iniciativa do Detentor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o Detentor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de
Preços.
§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Detentor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Detentor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
da União, Diário Oficial dos Municípios do Estados do Amazonas, site da Prefeitura considerando-se cancelado o preço registrado.
§ 6º A solicitação do Detentor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria Municipal de Saúde SEMSA A, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.
§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA poderá, a seu exclusivo
critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Detentor cumpra integralmente a condição
contratual infringida.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
O Foro da Cidade de Parintins, Amazonas será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das
obrigações aqui estabelecidas.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2019-CML em três vias de igual
teor e forma.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE
Parintins, 05 de julho de 2019.

Clerton Rodrigues Florêncio
Secretário Municipal de Saúde - SEMSA
(Órgão Gerenciador)
Frank Luiz da Cunha Garcia
PREFEITO DE PARINTINS
M. C. RODRIGUES JUNIOR – ME
CNPJ Nº: 10.650.757/0001-84
R.M.C.C. BRANCO - ME
CNPJ: 63.726.129/0001-00
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