
ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 072 - 2021 
 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, o MUNICÍPIO DE CUMARU DO 

NORTE - PA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Av. dos estados, nº s/n, 

Bairro – Centro, Cumaru do Norte - PA, inscrito no CNPJ sob nº 34.670.976/0001-93, através 

do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a 

Avenida das Nações, n°. s/n - Centro, inscrito no CNPJ sob nº. 11.406.652/0001-47 neste ato 

representado pelo Secretário Municipal de Saúde Srº. JOSÉ RIBAMAR SILVA DE SOUSA, 

brasileiro, solteiro, maior, inscrito no CPF n° 550.841.333-20, RG n° 3190500 SSP/PA, residente 

e domiciliado na Rua Maranhão, s/n – Centro, neste Município, considerando o julgamento da 

licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, 

publicada no Diário Oficial em 12/11/2021, Diário Oficial da União em 12/11/2021 e no Diário 

do Pará em 12/11/2021, havendo publicação de errata no Diário Oficial 18/11/2021, Diário De 

Pará 18/11/2021 e Diário Oficial Da União 18/11/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 

050/2021, RESOLVE registrar os preços da  empresa indicada e qualificada nesta ATA, de 

acordo com a classificação por ela alcançada e na  quantidades  cotadas, 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, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade 

com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA (TI), 

INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS COMO: DATA CENTERS COMPACTOS 

E ATIVOS DE REDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE – PA, os itens especificados no Termo 

de Referência, anexo no edital do PREGÃO nº 039/2021, 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 e as demais 

condições ofertadas na proposta são as que seguem:  

Fornecedor: ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA ME, CNPJ n°. 40.543.408/0001-24, com 

sede na Rua Terezinha Abreu Vita, s/n, quadra 109, lote 15 e 16, sala 03, bairro: Vila União, 

Santana do Araguaia – PARÁ, representante legal RICARDO GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado em comunhão parcial de bens, empresário,  portador do RG n°. 06335979553 DETRAN - 

PA e do CPF n°. 009.924.502-76. 
Lote 01 – Material de Informação Impressora, Nobreak, Computador e Monitor. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QNT. VALOR TOTAL 

1 

Impressora Monocromática 

UND 15 R$1.950,00 R$ 29.250,00 

Velocidade de impressão mínima: Até 20 ppm no formato A4, 

Impressão Duplex: Manual, Resolução mínima: Saída efetiva de até 

1200 x 1200 dpi, Ciclo mensal mínima: 10000 páginas, Capacidade de 

saída mínima: 100 folhas voltadas para baixo, Tipos de papel: Papel 

Comum, Envelope, Etiquetas, Cartolina, Espesso, Fino, Algodão, 

Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Tamanho de papel: 

A4 / A5 / Carta / Legal / Executivo / Fólio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / 

Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127 mm - 

216 x 356 mm / 3" x 5" - 8.5" x 14"), Interface: USB 2.0 / Wireless 
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802.11b/g/n, Processador no mínima: 400 MHz, Suporte de Sistema 

Operacional: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 

2003 / 2012, Mac OS X 10.5 – 10.11, vários Linux 

2 

Impressora Multifuncional 

UND 5 R$3.171,65 R$ 15.858,25 

Especificações Multifuncional Laser, Funções / Multitarefa suportada: 

Impressão, Cópia, Digitalização, E-mail, Velocidade de impressão: A4: 

Até 38 ppm, Carta: Até 40 ppm Preto, Saída da primeira página: Em até 

6,3 segundos preto, Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm, Tecnologia de 

impressão: Laser, Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto), Tipo 

de digitalização / Tecnologia: Base plana, alimentador automático de 

documentos / Sensor de imagem por contato, Resolução da 

digitalização:  Hardware: Até 1200 x 1200 dpi, Ótica: Até 1200 x 1200 

dpi, Formatos dos arquivos digitalizados:  PDF, JPG, TIFF e etc... 

Modos de Entrada para digitalização: Botões de digitalização, cópia, e-

mail ou de arquivos no painel frontal; Software., Conectividade padrão 

no mínimo: 1 x USB de alta velocidade 2.0, Rede Gigabit Ethernet LAN 

10/100/1000BASE-T, Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ, 

Capacidade sem fios: Banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via 

WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; 

WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy, Memória: Padrão no 

mínimo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Velocidade do 

processador no mínimo: 800 MHz 

3 

Nobreak 1200va 

UND 21 R$ 700,00 R$ 14.700,00 

Nobreak interativo com notificação on line, mínimo 6 tomadas, 

Estabilizador interno: com no mínimo 4 estágios de reglação, Filtro de 

linha interno, Microprocessador de alta velocidade com memória flash, 

integrado diversas funções, periféricas aumentando a confiabilidade e o 

desempenho do circuito eletrônico, Botão para ativar e desativar a 

função battery saver, Recarregador Strong Charger: Recarrega abateria 

mesmo com níveis muito baixos de carga Inversor sincronizado com a 

rede (sistema PLL), Autoteste: ao ser ligado o nobreak testa todos os 

circuitos internos inclusive baterias, Botão multifunção: liga/desliga 

(com pausa de segurança) evita o desligamento acidental, LED bicolor: 

no painel indica as condições do nobreak como modo rede, modo 

inversor/bateria, final de autonomia, subtensão e sobretensão, bateria 

em carga. etc., DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica, 

Porta fusível externo com unidade reserva, Modelo bivolt automática 

entrada 115/127/220V e saída 115V~ 

4 

Computador Servidor 

UND 1 R$3.791,00 R$ 3.791,00 

Processador: Intel® Celeron G4930 3.2GHz, 2M cache, 2C/2T, no turbo 

(54W) Chipset Intel C246, HD 1t, Memória: 8GB (1x8GB) 3200 MT/s 

DDR4 ECC UDIMM (velocidade máxima de 2666MT/s devido ao 

barramento do processador), Placas de rede adicionais: Placa de rede 

integrada Broadcom 5720 com duas portas de 1Gb, Unidade óptica 

interna DVD+/-RW, SATA, interna 

5 

Computador Desktop 

UND 20 R$4.240,00 R$ 84.800,00 

Processador Intel da Core i5 Cache: 6MB, Núcleos: 4, Threads: 4, Placa 

mãe com chipset Intel, Conexões PS2, HDMI, VGA, LAN, Áudio x3, 

USB x4, Slots PCI-e x1 e x16, Memória Ram 8GB, Armazenamento 

SSD com 120G de espaço de armazenamento, Gabinete com conexões 
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para no mínimo áudio x2 e USB x2, Mouse Com fio USB 2.0 – Óptico, 

Teclado Com fio USB 2.0 ABN 

6 

Monitor LED Full HD de 21,5 

UND 20 R$1.080,00 R$ 21.600,00 

Resolução no mínimo: Até 1920x1080, Contraste no mínimo: 500000:1, 

Conexões: VGA e HDMI, Taxa de atualização no mínimo: 75hz, 

Ângulo de visão: 176º, Formato da tela: Widescreen, Voltagem: Bivolt 

automático e Cores de exibição no mínimo: 16.7 milhões 

TOTAL DO LOTE R$ 169.999,25 

2.1.1. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como 

anexo a esta Ata. 

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE 

3.1  O órgão gerenciador será o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU DO 

NORTE – PA; 

4 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5 VALIDADE DA ATA  

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

6 REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1 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. 

6.2 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 fornecedor. 

6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

6.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1 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 

6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
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6.6 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. 

6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão participante. 

6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.9 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: 

6.9.1 por razão de interesse público; ou 

6.9.2 a pedido do fornecedor.  

7 DAS PENALIDADES 

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 

no Edital. 

7.1.1 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 

assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

7.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 

órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas 

no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para 

cancelamento do registro do fornecedor. 

 

8 CONDIÇÕES GERAIS 

8.1 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. 

8.2 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto 

nº 7892/13. 

8.3 No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos 

itens nas seguintes hipóteses. 
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8.3.1  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 

quantitativos definidos no certame; ou 

8.3.2  contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor 

seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances 

8.4 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a 

esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 29 de março de 2021, em 02(duas) vias de 

igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

Cumaru do Norte – PA, 01 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

CNPJ n°. 11.406.652/0001-47 

GERENCIADOR 

 

 

 

 

 

ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA ME  

CNPJ: 40.543.408/0001-24 

FORNECEDOR 
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