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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2019 
 
 
Aos 26 dias de Junho do ano de 2019 a Prefeitura Municipal de Igarapé – Açu - PA, com sede 
Avenida Barão do Rio Branco, N° 3635, Centro, CEP: 68.725-000, Igarapé – Açu/PA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.149.117/0001-55, doravante denominada CONTRATANTE, 
representada neste ato pelo Prefeito Municipal de Igarapé – Açu – PA, RONALDO LOPES 
DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da identidade RG n.º 1299200 SSP/PI e inscrito 
no CPF/MF sob o n.º 504.716.943 - 04, residente e domiciliada em Igarapé - Açu-PA, lavra a 
presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial - SRP Nº 028/2019, 
constituindo-se esta no documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de 
compromisso para futura e eventual contratação, conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório e anexos e nas propostas apresentadas e no Decreto nº 7.892, de 23 
de janeiro de 2013 e Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014. 
 
CLÁUSULA I – DO OBJETO 
 
1.1- Contratação por meio de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, não adquiridas no Pregão 
presencial SRP nº 009/2019, para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos 
municipais. 
 
1.2- Detalhamentos do objeto constam no Edital, seus anexos, documentos e proposta 
comercial da empresa classificada em primeiro lugar e os demais fornecedores que tiveram 
seus preços registrados para a formação de cadastro de reserva, que são parte integrante desta 
Ata, independentemente de transcrição, a fim de atender ao quantitativo total estimado para a 
contratação. 
 
1.3- Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, 
podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecidas a legislação 
pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de 
condições. 
 
Parágrafo primeiro - Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e 
preços do seguinte fornecedor classificado: 
 
CLÁUSULA II – DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES 
CLASSIFICADOS. 
 
2.1-Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços do 
seguinte fornecedores classificados: 
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Empresa: Delgado Souza Comércio de Artigos em Geral LTDA 
CNPJ: 31.920.842/0001-95 
End.: Rodovia BR 316, KM 03, Rua do Fio, N° 264, Sala H, Bairro Guanabara, 
Ananindeua / PA 
Fone/Fax:  (91) 99300-0404 
E-mail: mmpapelaria.gerencia@gmail.com  
 Representante Legal: Antônio Carlos Lobato de Almeida 

 Item Especificação  Und  Quant Marca Valor Unit Valor Total 

1 

Impressora Policromática – A4, 
tecnologia: laser/ledpolicromático, 
resolução de impressão: mínima 
600 x 600 dpi (Resolução Real), 
velocidade: mínima 30 ppm em 
tamanho A4, processador: mínimo 
600 MHz, memória RAM: mínima 
512 MB com possibilidade de 
expansão, bandeja de papel padrão: 
Bandeja de alimentação interna 
com capacidade de pelo menos 500 
folhas; Bandeja multiuso com 
capacidade de pelo menos 100 
folhas; possuir saída de papel de 
pelo menos 250 folhas, tempo de 
saída da primeira página: máximo 
de 11 segundos, capacidade para 
impressão frente/verso automático 
(duplex), tensão de entrada: mínimo 
110 v a 50/60 hz., interface padrão: 
mínimo USB 2.0, interface de rede: 
ethernet e utilização em rede padrão 
TCP/IP, através de placa interna 
padrão ethernet 10/100/1000 Mbps, 
com conector RJ45, ciclo mensal: 
mínimo 75.000 páginas, 
compatibilidade: Windows 
7/8/Vista//Server, Linux, rede 
padrão TCP/IP, acompanhado de 
drivers. 

Unid 8 
Xerox 

modelo 
B400 

R$ 2.650,00 R$ 21.200,00 

3 

Multifuncional com ciclo mensal de 
10.000 páginas com Tecnologia de 
Impressão Laser Eletrográfico 
Monocromática. imprime  frente e 
verso (A4 ), Memória de 32 MB 
(padrão), porta USB, Velocidade de 
Processador 200MHz,com visor 
LCD. Velocidade (ppm) 27ppm , 
Ampliação / Redução:25% - 400%. 
Resolução Interpolada: 19200 x 
19200 dpi, resolução óptica do 
scanner: 600 x 2400 dpi. c/ cabo 
USB, toner para 2.600 paginas. 
Garantia mínima de 01 ano. 

Unid 32 
Brother 
modelo: 

DCP 
L2520DW 

R$ 1.280,00 R$ 40.960,00 

5 No-break 800VA  Modelo bivolt: 
Automático de entrada 115- Unid 78 Ts shara 

modelo: ups R$ 480,00 R$ 37.440,00 

mailto:mmpapelaria.gerencia@gmail.com
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127/220V~ com saída 115V~. 
Tomadas: 6 tomadas no padrão 
NBR 14136. 

sohoII 

7 

Scanner automático, volume diário 
mínimo 5.000 páginas por dia, 
Resolução óptica 600 dpi, modos de 
digitalização: simplex e duplex, 
colorido, tons de cinza e preto e 
branco, gramatura de documentos: 
40 até 209 g/m², tamanho máximo e 
mínimo de documentos,  216 mm x 
863 mm (8,5 x 34 pol) / 50 mm x 
50 mm (2 pol x 2 pol),  modo de 
documento grande: 216 mm x 4.064 
mm (8,5 pol x 160 pol), velocidade 
media de digitalização: 
60ppm/120ipm, alimentador de 
documento mínimo 50 pagina, 
conectividade USB 2.0 (cabo 
incluído), formatos de arquivos de 
saída TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF 
e PDF pesquisável de uma ou várias 
folhas. Profundidade de Bits 24 
bits, conexões USB 2.0, tamanho 
máximo de digitalização digitaliza 
documentos desde A8 (5,3x7,3cm) 
até A4 (21x29,7cm), permite 
digitalizar folha A3 (através de 
folha de suporte), digitaliza cartões 
de visita, cartões rígidos (cartão de 
crédito) e RG, permite que sejam 
colocados documentos de tamanhos 
diferentes no alimentador, Sistema 
Operacional: windows 7, windows 
vista, windows XP, windows 2000, 
mac OS X, 10.4.11, 10.5.8 - 10.6.x , 
linux, voltagem bivolt. 

Unid 3 
Canon 

modelo: dr- 
M160II 

R$ 3.400,00 R$ 10.200,00 

8 

Switch 8 Portas, Hardware: Padrões 
e Protocolos: IEEE 802.3 / 802.3u / 
802.3ab / 802.3x | CSMA / CD, 
Interface: 8 10/100 / 1000Mbps, 
portas, auto-negociação, Auto-MDI 
/ MDIX, Tamanho do buffer: 2Mb, 
Fonte de alimentação externa: 100-
240 V CA, 50 / 60Hz, Fan 
Quantidade: Fanless, Dimensões 
(LxPxA): 6,2 x 4,0 x 1,0 pol. (158 x 
101 x 25 mm), Indicador LED: 
Power System  | Link, indicadores 
de velocidade e de actividade por 
porto construído em cada porta RJ-
45, Consumo de energia: Máxima: 
4.5W (220V / 50Hz), desempenho: 
Capacidade de Comutação: 
3.2Gbps, Taxa de Encaminhamento 
de Pacotes: 2.38Mpps, Tabela de 

Unid 13 
Intelbrás 
modelo: 

SG800 Q+ 
R$ 188,00 R$ 2.444,00 
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Endereços MAC: 8K , Buffer de 
Memória: 2Mb, Tecnologia Green: 
Tecnologias energéticas eficientes e 
inovadoras economizam até 75% de 
energia, Método de Transferência: 
Armazena e Encaminha 

9 

WEBCAM – interface: USB 2.0, 
resolução de mínimas de 1280x720 
pixel, velocidade de captura de 
vídeo: 30fps, sensor de imagem: 
CMOS colorido, comprimento do 
cabo: 1,30m, ângulo de inclinação: 
90°, ângulo de rotação: + / - 20°, 
foco fixo, brilho automático  
acompanhamento de softwares e 
drives e kit para desenvolvimento 
de software (SDK) compatível com 
plataforma NET ( C#, VB, 
NET,ASP, NET), compatível com 
Windows XP/2000 e superiores 
homologado para uso sistema: 
Microsoft Lifecam HD - 3000 

Unid 5 
Logitech 
modelo 
c270hd 

R$ 170,00 R$ 850,00 

10 

Leitor óptico de digitais, superfície 
de captura: prisma de vidro com 
LED visível e perceptivo, tipo de 
sensor: óptico, modelo do leitor: 
torre, modo de captura: qualquer 
ângulo (360 graus), captura 
automática: Auto-On - ativação 
automática no hardware, resolução 
mínima: 500 dpi (média x, y sobre a 
área scanner), área de captura: 16 
mm (largura) x 18 mm 
(comprimento), interface: USB 2.0 
(Full Speed), padrões de template: 
ISO/IEC 19794-2:2005 e 
ANSI/INCITS 378-2004, tensão de 
alimentação: 5.0V ± 5% fornecida 
pela USB, acompanhamento dos 
softwares e drivers e kit para 
desenvolvimento de software 
(SDK) compatível com plataforma 
.NET (C#, VB .NET, ASP .NET), 
homologado para uso no sistema: 
Fingkey Hamster DX. 

Unid 5 
Fingkey 
modelo: 

hamster dx 
R$ 765,00 R$ 3.825,00 

Valor Global da Proposta R$ 116.919,00 
 
Parágrafo primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e 
devidamente comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
Parágrafo segundo- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:  
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a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
Parágrafo segundo - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 
o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 
pedido de fornecimento; 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
Parágrafo terceiro - 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. 
 
CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1- A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da sua 
assinatura em 26 do mês de Junho 2019 e término em 26 do mês de Junho de 2020. 
 
3.2- Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e pelos 
Órgãos Participantes, durante sua vigência. 
 
CLÁUSULA IV- DO FORNECIMENTO DOS BENS 
 
4.1- Os bens poderão ser adquiridos de forma parcelada de acordo com as necessidades e 
disponibilidade financeira de cada órgãos (Secretarias) participantes. Os bens deverão ser 
entregues na sede do Município de Igarapé – Açu, sito a Av. Barão do Rio Branco, nº 3635, 
Centro, CEP: 68.725-000, em até 12 (doze) dias corridos após o recebimento da requisição de 
compras devidamente numerada, assinada e carimbada. 
 
4.2- Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 
e na proposta. 
 
4.3- Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado.  
 
4.4 - Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se 
consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 
Nesta hipótese, os bens serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo de 02 
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(dois) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 14.2 deste 
Edital. 
 
4.5 - Caso a entrega dos bens não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição, 
estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades. 
 
4.6- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
4.7 Prestar garantia aos bens fornecidos, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de no 
mínimo 1 (um) ano, a partir da data de entrega. 
 
4.8 - Prestar assistência técnica, durante todo o período de garantia dos bens, valendo-se de 
técnicos credenciados, que efetuarão os consertos ou substituições que se fizerem necessários. 
 
CLÁUSULA V – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
5.1 – O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de 
Preços dele decorrente é a Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu. 
 
5.2 - Os órgãos (Secretarias) participantes desta Ata de Registro de Preços é o Gabinete do 
Prefeito, Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 
Educação/ Fundo Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social/ Fundo 
Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente/ Fundo Municipal de Meio Ambiente, Secretaria 
Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Secretaria Municipal de Administração, 
Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e 
Transporte. 
 
5.3 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da Prefeitura Municipal de 
Igarapé - Açu - Órgão Gerenciador. 
 
5.4 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar a Prefeitura Municipal de Igarapé -  
Açu para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 
5.5 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de 
Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
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5.6 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.  
 
5.7 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou 
contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver 
previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.  
 
5.8 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência 
da Ata.  
 
5.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 
 
CLÁUSULA VI- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1- O fornecedor terá seu preço cancelado da Ata de Registro de Preços quando: 
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não assinar o Contrato no prazo estabelecido pela Prefeitura ou pelos órgãos participantes; 
c) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
d) sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 
ou no artigo 7ºda Lei nº 10.520/02  e não mantiver as condições de habilitação durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços, salvo o porte da empresa. 
 
6.2 – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” supra, a 
Prefeitura de Igarapé – Açu instaurará processo administrativo específico visando o 
cancelamento do registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.3- O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão de interesse público ou a 
pedido do fornecedor, à vista de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados. 
 
6.4 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente: 
 
a) por decurso do prazo de vigência; 
b) quando não restarem fornecedores registrados. 
 
CLÁUSULA VII- DAS PENALIDADES 
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7.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas 
nos artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 
 
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço. 
b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 
hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses 
de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou 
a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput 
desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 
demais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao 
pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a 
contar do vencimento daquele. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não 
substituído no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre 
o valor mensal calculado “prorata-die” até a data da substituição. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 
compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos 
causados ao Contratante. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante 
vencedora estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 
 
a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 
b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações 
técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 
c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 
d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 
 
CLÁUSULA VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1- 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, 
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, 
de 2014. 
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CLÁUSULA IX – DO FORO 
 
9.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Igarapé – Açu -PA, para dirimir 
todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Igarapé - Açu /PA, 26 de Junho de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
RONALDO LOPES DE OLIVEIRA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ - AÇU /PA 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
ANTÔNIO CARLOS LOBATO DE ALMEIDA 

DELGADO SOUZA COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA 
 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 
1). __________________________________________________ 
RG: 
CPF: 
 
 
2) __________________________________________________ 
RG: 
CPF: 
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