
PREFEITliRA MUNICIPAL DE ALIANQi - TO
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ATA REGISTRO DE PRECO N° 001/2021. PREGAO ELETR6MCO N° 001/2021. PROCESSO
ADMINISTRATIVE N ° 001-2021/PE1 L

QRGAO GERE.NCIADQR

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, pessoa juridica dc direito publico intemo, inscrito no CNPJ
sob o n° 30.412.551/0001-23, com sede na Rua Davi Araujo Rodrigues, n° 71, centro, Alianpa do
Tocantins - TO. reprcsentado pclo Gcstor do Fundo Municipal dc Educapao, o Sr. RAIMUNDO
NONATO RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro, casado, Formapiio Acadcmica: Normal Superior, Pos
Graduado cm Gestao Escolar, inscrito no CPF sob o n° 86.877.821-68 e RG: 331.250 residente e
domiciliada a Rua Avenida Alianpa, Quadra 50, Lote 21, Cep 77.455-000 Jardins dos Buritis, Alianpa
do Tocantins -TO.

DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PRKCOS
PROMITENTECONTRATADA: DISTR1BUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 02.247.880/0001-20, com sede na sede na Av. MaranMb,
n.° 2.137, Qd. 34, Lt. 03 (Parte), CEP: 77.410-020, Centro, Gurupi - TO, neste ato represcntada pelo
Sr. SAULO R1BE1RO CERQL'EIRA, brasileiro, casado, empresdrio, portador da C.I. n°. 400.557 - 2
Via, SSP/TO, CPF n°. 936.473.871-34, residente e domiciliado a Rua 80-A, n° 79, Qd. 181, Lt. 22,
CEP 77.415-710, Nova Fronteira, Gurupi - TO, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas Clausulas e condipoes que seguem:

01 - DOS FUNDAMENTOS:
O presente Termo decone da Lei Federal n° 10.520/2002, pelo Decreto n° 10.024/19, Decreto
Municipal n° 067/2020, Decreto n°. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Estadual n° 5.344/2015,
Lei Complementar n" 123/2006, LC 147/2014, c subsidiariamente pela Lei n°. 8.666, de 21 de junho
de 1993, observadas as alterapoes posteriorcs introduzidas nos rcferidos diplomas legais, considerando
a classificapao das propostas e a respcctiva homologapao da licitapao na modalidade Pregao Eletrdnico
para Registro de Prepo n“ 001/2021, RESOLVEM registrar os prepos da empresa, nas quantidadcs
estimadas, de acordo com a classificapao por das alcanpadas por item, atendendo as condipoes
previstas no Instrumento Convocatorio e as constantcs dcsta Ata dc Registro dc Prepos, para formapao
do SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP, destinado as aquisipoes futuras sujeitando-se as
partes As normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as disposipoes a
seguir.

Paragrafo unico: A presente Ata de Registro de Prepos constitui-se em documento vinculativo e
obrigacional as partes,com caracteristica de compromisso.

02-DQ OBJETO:
2.1 - Constitui o objeto do presente: Registro de prepo para eventual, futura e parcelada aquisipao de
notebooks para atender as demandas das Unidades Escolares Municipals do Fundo Municipal de
Educapao.

03- DO VALOR:
3.1 - 0 prepo dos equipamentos a serem entregues, devera estar em conformidade com a tabela abaixo
cspecificada, cuja validade serd de 12(dozc) mescs a partir da data da assinatura.
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DESCRI<;AO
EQUIPAMENTOS

VALOR
TOTAL

DOS VALOR
UNITITEM QUANT UNID MARCA

Notebook tela 15,6’ LED Full
HD (1920xl080px), processador
Intel core 15 (nona gera^ao a
cima), Mcmoria RAM 8G DDR4
(no minimo); Armazenamento
SSD de 256GB (no minimo),
Conexoes: 1 entrada de USB
Tipo-C (opcional), entrada USB
3.0, entrada USB 2.0, entrada

Unid HDMI, bluetooth; Carregador
bivolt; Sistema operacional de
preferencia Linux (aceitavel
Windows 10 ou 11); teclado
padrao ABNT2 portugues;
Webcam integrada; bateria cm
litio; cores predominantes em
tonalidades

LENOVO R$:4.329,00 R$:238.095,00JJ01

escuras
metalizadas (prata); garantia de
12 (doze) meses.

ou

Valor Total estimado dos Itens RS: 238.095,00 (duzentos e trinta e oito mil, noventa e cinco
reais).
Fica expressa que todas as despesas geradas para execuqSo do avenpado serao de inteira
responsabilidade do fomecedor registrado, inclusive as obrigai;des previdencidrias e trabalhistas.

Parigrafo primeiro - Para a comprova^ao do recebimento dos equipamentos, sera confiada a 02
(dois) testadores autorizados pela autoridade competente, que observarao o recebimento definitivo
ap6s a conferencia e comprovafao de sua quantidade, qualidade e se os mesmos foram entregues de
acordo com os termos do edital e seus consectdrios, bem como desta Ata, sob pena de rejeifao dos
mesmos, atestando-o em 02 (dois) dias uteis, a contar da data da aprescnta9ao da NF/FATURA.

04-DQS PAGAMENTOS:
4 . 1 - 0 pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, at6 30 (trinta) dias, contados do
recebimento definitivo do objeto da presente licitaqao, mediante apresenta9ao dos seguintes
documentos:
a) Nota Fiscal eletronica em formato normal /fatura discriminativa, devidamente atestada pelo
gestor do contrato;
b) Certidao Negativa de D6bitos/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS/Receita Federal;
c) Certidoes do FGTS-CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal;
d) Certidao Conjunta da quita<;ao de Tributos Fcderais e Divida Ativa da Uniito, expedita pela
Secretaria da Receita Federal;
e) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas, emitida pelo TST Tribunal Superior do Trabalho;
f) Prova de regularidade para com Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
licitante;
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4.2 A apresentaySo da nota fiscal/ faiura com incorreyCVes ou desacompanhas da documentayao
requerida. implicara na sua devoluyaa a CONTRATADA para regularizay5o, devendo o prazo de
pagamcnto ser contado a partir da data de sua reapresentayao.

05- DOS CUSTOS OPERA < IONA 1S:
5.1 - Correrao por conta exclusivas da CONTRA 1 ADA. ndo gerando nenhuma responsabilidade ou
onus para a CONTRATANTF. todos os encargos sociais. fiscais, tributaries, trabalhistas. acidentes.
Janos a terceiros. indeni zay <Vs e multas decorrentes do prescnte independentemente daepoca em que
os mesmos forem cobrados pelos organs coinpeientes: e ainda. todas as despesas diretas e indiretas
necessarias a cxecuyao. pela CONTRATADA. da presente Ata de Registro de Preyo.
( If. DOS RI C I USOS ( IKi . VMK .M AldOS. I EEMEMO DE DESPESA E FONTF PE-
REC URSO
6.1 - Os recursos oryainentarios necessarios a execuyau do presente eomrato correrao por conta do
oryamento vigente. de acordo com a dotaqao oryamentaria: DOTACAO: Unidade: 0018 Fundo
Municipal de Educayao. Elemenxo de Despesa: 440052-Equipainento e material Pennanente.
Dotayiio: 12.361.0018.2018; 12.361.0018.2015.
Ficha: 159; .385. Fontc:0031.30.360 FUNDEB 30% MDE:0020.00.000.

07- DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
7.1 A presente Ata de Registro de Preyos tera a validade dc 12 ( doze ) mcscs, contados a partir dc sua
assinatura. com eficacia apos a publicaySo do seu extrato no Diario Oficial do Estado.
7.2 Podera a Administrayao. mesmo comprovada a ocorrencia mencionada no paragrafo anterior, optar
por cancelar a Ata e providencia-lo em outro procedimento licitatorio.
7.3 Fica facultada a Administrayao em firmar as contrataydes quc poderao advir. pela Ata de Registro
de Preyos. podendo ser adqutrido o mesmo objeto ora registrado. por outros meios previstos
legalinente.
7.4 Ala de Registro de Preyos-- podera ser prorrogado na forma da Eei. dc acordo com o art . 57 da Lei
8.666/93 ou rescindido antes do pram desde que rulo observadas as nonnas deste contrato e as
exigencies legais relacionadas. nQo gerando nenhum onus para a CONTRATANTE.

8 1)A REVISAU E DO CAM EEAMENTO DO REI . ISTRO DE PHEC OS:
8.1. Os preyos registrados. durante a vigencia da ARP. serao fixos e irreajustaveis, exceto nas
hipoteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorreneia de eventual reduy&o dos
preyos praticados no mercado ou de fato que eieve ocusto dos bens registrados.

8.2 Cabe ao Orgao Gerenciador promover as negociayftes junto aos fornecedores, observadas as
disposiyOes contidas na alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n”. 8.666, de 1993. bem como
observadas as disposiyoes comidas nos art. 18 e 19 do Decreto n" 7.892/2013.
8.3. A(s) Detetuura(s) do Registro de Preyos, em fuiiyao da dinamica do mercado. podera solicitar o
reequillbrio do preyo vigente. atraves de solicitaySo formal ao Orgao Gerenciador. desde que
acompanhado de documentos que comprovem a procedencia do pedido. tais como: lista de preyos do
fabricante. notas fiscais de aquisiyao de produtos, materias primas. componentes. ou de outros
documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito.
8.4. O reequillbrio financeiro n.lo podera ultrapassar o preyo praticado no mercado e devera manter a
diferenya percentual apuradu emre o preyo originalmente constante da proposta e o preyo de mercado
vigente i tipoca. ' \u
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8.5. Indcpendentemcnte do quc tTata o subitem 10.3 o 6rgao Gerenciador efetuara o monitoramento
dos prepos praticados no mercado nacional/regional. e em casos de prepos superiores, podera convocar
a Detentora para adequar o prepo, scndo que o novo prepo a ser fixado seri validado mediante ato
firmado entre as partes a partir da publicapao do referido ato.
8.6. Para fins de que trata esie item, considerar-se-a prepo de mercado aquele apurado por meio de
media aritmetica entre os prepos pesquisados dentre, no minimo, tres empresas do ramo,

preferencialmente desta cidade; ou aquele prepo oficialmcnte tabelado por orgao compelente.
8.7. Nao havendo exito nas ncgociapdes, o Orgao Gerenciador devera proceder a revogapao da ARP,
adotando as medidas cabiveis para obtenpao da contratapao mais vantajosa.
8.8. Ainda quc comprovada a oconencia da situapao prevista na alinca “d” do inciso II do art. 65 da
Lei n.° 8.666/93, a Administrapao, sc julgar convcnicntc, podera optar por canceiar a ARP e iniciar
outro procedimento licitatorio.
8.9. DeverSo ser observadas ainda, as disposipoes cuntidas nos art. 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.
8.10. O regisUo do fomecedor sera cancelado quando:
a) O Fomecedor registrado descumprir as condipocs da ARP:
b) Nao retirar a nota de empenho ou instrumenio equivalente no prazo estabelecido pela
Administrapao, sem justificativa aceitivel;
c) NHo aceitar reduzir o seu prepo registrado. na hipotese deste se tomar superior aqueles praticados no
mercado; ou,
d) Softer sanpao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou no art.
7° da Lei n° 10.520, de 2002.
8.10.1. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item anterior “a”, “b” e “d" sera
formalizado por despacho do Orgao Gerenciador, assegurado o contradilorio e a ampla defesa.
8.10.2. O cancelamento do registro de prepos poderii oconrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou forpa maior. que prejudique o cumpnmento da ARP, devidamente comprovados c
justificados nas seguintes hipoteses:
a) Por razao de interesse publico; ou
b) A pedido do fomecedor registrado.
8.10.3. A comunicapao do cancelamento dos prepos registrados, nos casos previstos em Lei, sera feita
por correspondence, por e-mail, por oficio ou ato admmistrativo do orgao competente, Aviso de
Reccbimcnto (AR), juntando-sc o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Prepos;

8.10.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderepo da Detentora, a comunicapao sera
feita por publicapao na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o prepo
registrado a partir da publicapao.
8.10.4. O registro do Fomecedor cancelado tera seu extrato publicado no Di&rio Oficial do Estado do
Tocantins-DQE.TO, no Diano Oficial do Fundo Municipal de F.ducapao de Alianpa do Tocantins/TO
e sua integra, serii dispanibilizada no site oficial do Fundo Municipal de Educapao de Alianpa do
Tocantins/TO.

*

08- QBR1GACOES PA COM RATAM L
8.1- Sao obrigapoes da Contratante:
a ) Reccber os equipamentos no prazo e condipoes estabelecidas no Edital e seas anexos;
b) Vcrificar minuciosamentc, no prazo fixado. a conformidade dos equipamentos recebidos

provisoriamente com as especificapocs constantcs do F.dital e da proposta, para fins de accitapSo c

recebimento definitivo; K.
r\n-r>7l. Centra. Fane 'M l 3377-1392.CEP 77.435-000
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c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei^Ses, falhas ou irregularidades verificadas dos
equipamentos fornecido, paia que seja substituido, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaqoes da Contratada, atraves de
comissSo/servidor especialmente designado;
e) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fomecimento dos equipamentos, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
8.2 A Administra^ao nao responded por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Tenno de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrencia de ato da Contratada, dc seus empregados, prepostos ou
subordinados.

09- OBRIGACOES DA CONTRATADA:
A 9.1 - Durante a vigencia do Contrato, a CONTRATADA devera:

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigafdcs constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, .
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu^ao
da entrega dos equipamentos e, ainda:
b) Efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condi^oes, conforme especificafoes, prazo e local
constantes no Termo de Referenda e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual

constarfo as indicaqoes referentes 4: marca, e prazo de garantia ou validade;

c) Em caso de equipamentos e equivalentes, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuArio,

com uraa versao em portugues e da relapao da rede de assistencia tecnica autorizada;

d) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17

a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

e) Substituir, reparar ou corrigir, 4s suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referenda, os

equipamentos com avarias ou defeitos;
f) Comunicar 4 Contratante, no prazo maximo de vinte e quatro horas que antecede a data da entrega,

os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovai^o;

9.2 Manter, durante toda a exccu9§o do contrato, em compatibilidade com as obriga9oes assumidas,

todas as condi?ocs dc habilitagao e qualificâ ao exigidas na licita9ao.

10 - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR 6RGA0 OU

ENT1DANTES NAO PART1CIPANTES:
10.1 Em atendimento ao disposto no Decreto n°. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, o quantitative

decorrente das adesoes 4 Ata de Registro de Preqos nao excedera, na totalidade, ao quintuplo do

quantitative de cada item registrado para o orgao gerenciador e orgaos participantes.

10.2 As adesoes 4s alas somente poderao ser efetuadas com autoriza9ao do orgao gerenciador e, no

caso, ap6s a primeira aquisi9ao ou contrataqao por 6rgao integrante da ata. Apos a autoriza94o do

6rg4o gerenciador, o "carona" devera efetivar a aquisi9ao ou contratacao solicitada em at6 noventa

dias, observado o prazo de vigencia da ata.

10.3 Para fins de autoriza9ao, s6 serao aceitos pedidos de adesoes 4s atas que nao excedam, por 6rg4o

ou entidade solicitante, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de

Registro de Pre90s.

10.4 P. expressamente vedada 4 subcontratacao do objeto dcste Edital, sob pena de anu^So da

contratacao e da Ata de Registro de Precos, sem prejuizo da aplicaqao de penalidade prevista.
D4STBIBUDORA
CEBQU0RA
LTDAJ02247M0000120
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11.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigardes assumidas pela licitante vencedora. sem
justificativa aceita pelo Ciestor do Fundo Municipal de Educagao dc Alianga do Tocantins - TO,
resguardada os procedimentos legais pertinentes, podera acarretar nas seguintes sangoes:
a) Multa compensatbria no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado
do contrato, pcla recusa era assina-lo, o prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas ap6s regularmente
convocada, sem prejuizo da aplicagao de uutras sangoes previstas no art . 87 da Lei Federal n°
8.666/93;
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total
estimado do contrato, por dia de inadimplencia, ale o Iimitc dc 02 (dois) dias uteis, na entrega total do
objeto deste, caracterizando a mexecugao parcial;
d) Advertencia.

11.2 - A aplicagto das sangoes previstas ncstc cdital nao cxclui a possibilidadc da aplicagao de outras,
previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive a responsabilizagao da
licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados a Administragao.
11.3 - A multa devera ser recolhida aos cofires publicos do Fundo Municipal dc EducagSo dc Alianga
do Tocantins - TO, via Tcsouraria Municipal, no prazo maximo dc 10 (dez) dias corridos, a contar da
data de rcccbimcnto da notificagao enviada pelo Fundo Municipal dc Educagao dc Alianga do
Tocantins - TO.
11.4 - O valor da multa podera ser descontado na nota fiscal ou credito cxistente no Fundo Municipal
de Educagao de Alianga do Tocantins - TO, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor
da multa seja superior ao credito existente, a diferenga sera cobrada na forma da lei.
11.5 - A licitante que, convocada dentro do prazo de vahdade de sua proposta, nao celebrar o
contrato/ARP, deixar de entregar a documentagao exigida ou apresentar documentagao falsa exigida,
ensejar o retardamento da exeeugao do objeto dcsta licitagao. nao mantiver a proposta, falhar ou
fraudar a exeeugao do contrato, comportar-se de modo inidoneo, ou cometer fraude fiscal, ficara
impedida de iicitar e contratar com o Fundo Municipal dc Educagao de Alianga do Tocantins - TO,
pelo periodo de 05 anos se credenciado for, sem prejuizo das multas previstas neste edital, no contrato
e nas demais cominagoes legais.
11.6 - As sangocs aqui previstas sao indcpcndcntcs entre si podendo scr aplicadas isoladas ou
ciunulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. Em quaJqucr hipotese c havendo aplicagao
de sangoes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

12. DO PRAZO PE ENTREGA, FORMA E LOCAL PE ENTREC.A:
12.1 A entrega deve comegar irnediatamente apos a assinatura da Ata dc Registro de Prego.

12.2 O prazo para comegar a entrega dos equipamentos sera de ate dez dias uteis mediante a ordem de
fomecimcnto
12.3 A entrega dos equipamentos, sera no Almoxarifado, no horario das 08h00min ate as 14h00, na
Rua 13 de maio n° 114.
12.4 Os equipamentos deverao ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir
completa seguranga durante o transporte, nao causando prejuizo a sua entrega em perfeitas condigoes.
12.5 Os equipamentos serao recebidos provisoriamente no prazo de cinco dias, pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagSo da Ata dc regiatTo de Prego, para efeito de posterior verificagao de sua
conformidade com as especificagoes constantcs ncstc Tcrmo de Referenda e na proposta.
12.6 Os equipamentos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagoes constantcs neste Tenno de Referenda e na proposta, devendo ser substituidos no prazo
de cinco dias, a contar da notificagao da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das
penalidadcs. ESS—,* Sr=rTT.~
12.7 Os equipamentos serao recebidos definitivamentc no prazo dc cinco dias, contados do
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recebimemo provisorio, apos a verificapao da qualidade e quantidade dos cquipamcntos.
12.8 Na hipbtese de a verificapao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-d como realizada, consumando-se o rccebimento dcfmitivo no dia do esgotamento
do prazo.
12.9 O recebimcnto provisorio ou dcfmitivo do objeto nao cxciui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorrcta execupao do contrato.
12.10 O valor ofertado deve abranger as despesas com moniagem e aplicapao que deverao ser de
ohrigapao da emprcsa ganhadora.

13. DO KECEBIMEISTO DOS EOLIPAMENTOS:
13.1 Provisoriamente, a panir da entrega, para efcito de verificapao da conformidadc com as
espeeificavbes constantes do Edital e da proposla.
13.2 A Administrapao rejeitara. no todo ou cm parte, os cquipamcntos em dcsacordo com este
Termo de Referenda e nest;; Ala de Kegisiro de Prepo.

T

14. DOS TRIBUTOS:
14.1 £ de inteira responsabilidade da CONTRATADA os onus tributanos e eneargos sociais
resultantes desta Ata de Registro de Prcpo, inclusive os decorrentes da Legislapao Trabalhista e da
Previdencia Social .
Em case algum, a CONTRA I ANTE pagara indemzapao a CONTRA I ADA por eneargos resultantes
da Legislapao Trabalhista e da Previdencia Social, oriundos desta Ata de Registro de Prepo entre a
mestna e seus empregados.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS:
15.1 Rcgcr-sc-a a presente Ala de Registro de Prepos, no que for omisso. pelas disposipoes constantes
na Lei Federal n° 10.520/2002, Deereto Federal n“ 7.892/2013, com aplicapao subsidiana da Lei n°
8.666/93, e no processo em cpigrafc.

16. DO FOKO
16.1 - As partes elegem o Fora da Cidade de Gurupi - TO, para dirimir quaisquer apdes judiciais
oriundas da presente Ata de Registro de Prepo.
F por estarem assim, jnstos e contratados. firmam a presente na prescnpa.das testemunhas abaixo, para
todos os fins de dircilo.

Alianpa do Tocantins - TO, 14 de dezembro de 2021.
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