
PO§SE

PODER EXECUÍÍVO
Avenidâ Padrs Treiâno 55 - Cêntro, Po6se, Goiás

01 743 33í0001{2 )a ('5 22Pregão

DESCnC^O tlEI
PROCESSADOR 15 3 0 í20O 10G: INTEL CORE 15-

1O4OOF OS NOVOS PROCESSAOORES INTEL
coRE oÂ rG GER^ÇÃO OFERECEM
ÀTUALIzAÇÔEs oE OESEMPENHo INCRIVEIS
PARA MELHORÂR A PRODUÍIVIDADE
SURPREENDENÍE, TECNOTOGIA
THUNDERAOLTN 3, HDR 4K
MEMôR|ApÂRA pc. oDR 3 (i333MHz) - 4G8.
ESPECIFTCAÇÔÉS i DESCRTÇÃO:- TtpOr SDRAM
OOR3 DE 240 PINOS - CAPÂClDÂoE:2GB -
ACELERAÇÃO DDR3 16(m (pC3 10600) - CAS
LATÊNCIA: 9 , TENSÀO] 15V É RESPONSÁVEL.
No ENIÂI{Ío, PELÂ LEIÍURÂ Dos coNTEÚDos
OUANDO REOUERIOOS. OU SEJÂ, O€ FORMÂ
NÁo.SEQUENCIÂ1, PoR Isso, A
NOMENCLÂTURÂEM INGLÊS DE RANOOM
ÂCCESS MEMORY (MEMÔRIÁ DE ÂCESSO

^LEATÔRIo)MEMÔR|Â RAM PÂRAPc. DDR 4.868
ESpEctFrcAÇôES/DEscRtÇÂo: MEMôR|Â
OIMM ODR4 2666MHZ 1 2V IRXS PARÂ
OESKTOP A04U2666J1G1 $S, CÂPACIDADE:
8GB
TÊMPERATURA oE oPÊRAÇÃo - Ooc A *85oc
HUA US8 7 PORTÂS USa - 0r9r -
ESPECIFICÂÇÔES i ôESCRIÇÁO: COMPÂTIVEL
coM usB 2.0 ou ,.1 - FÁcrL TNSTALAÇÁo
ÍECNOLOGIÂ PLUGÂNO PTÂY . POSSUIT
PORÍAS DE SÂIOA US8 . ENTRADA PARÂ
FONTE AUXILIAR 5V/2Â . SISÍEMA
OPERÂClONAt REOUERIDO: WNDOWS
9í98/2000/XP OU SUPERIOR.
CARTÃo DE MEMÔRIA MICRo so 64G: TIPo DE
MEMÔRIA FLASH MIcRo sD INTERFACE
DE HARDWÂRE MICROSDXC CLASSE OE
vELocro^DE DAAssocrÂÇÀo otGtT^L DE
SEGURANÇA CLASSE lOVELOCIDAOE DE
LEITURAOE ATÉ 160 M8/S PARÂECONOMIZAR
TEMPo VELoCIDAoE DE GRAvÂÇÁo DEATÉ 60
MB/s PÂRA DtspARo RÀplDo
ÍRrpÉ pRoFtsstoN^t-: pARÁ CÂMERA CELULÂR
ForoGRAFtA, vlDEo, 33oÂ. 1,48 MEÍRos coM
NfuEL EoLHA E BoLsA.
ROTULADOR UÍILIZA FIÍAS M DE gMM E 12MM
EM DIVERSAS CORES IMPRIME
AUTOMAÍICAMENTE DÂTA&HORA IMPRIME EM
ATÉ 2 LINHAS 54 VARIAÇÔES DE FoNTEs EM 6
TÂMANHoS E 9 EslLos 71 slMaoLos
RESOLUÇÀO DE 230 DPIVELOCIDÂOE DE
IMPRESSÀo 7,5 MM/SEG ALÍURÂ MÁxIMA DÊ
IMPRESSÀO 7 MM PORÍÂTIL, FUNCIONACOM 4
PTLHAS ÂLCALTNÂS AAÂ (NÀO INCLUSAS).

P
aÍa oE REGrsrRo DE pREços - r.02ta022 A

Ata d. Írgi.to & pr.go, prr! AQUBTçÁO OE tt^IEruAr DE |xFORI^ICA E ÍONER

XOd'IId'd': PRÉGÂO PRESETCiAL

PÍoc.tlo if: í575620N4

Vallir..r.: í2 IESES.

Às l4:mínin. dodle23dê mako de 2g2Z rde PREFETTURA MUNICIPAI OE POSSE. Íqrirám-6e no(a) COMTSSÃo PERMANENTE DE LtCtTÀÇÀO, situede â

AVENIDA PÂDRE TRÀJANO sSCEMTRO, CEP-:73.90G0m, lnscÍito m CNPJ sob o n' 01.7€.3:15Cm162, o PregodÍo(a) GIOVANNÂ NUNES DÂ SILVA CHIOGNA
€ os m€rrlbíos da Equip€ dê Apd) ÀtlA PAUTA OLIVEIRÂ ROCHA o ALEXANDRE QUERINO DE MELO, nc termos de L6i F€d*d no. 8.66&1993 e d6 d6meb
rc.mas l€gab aplicávd§, coÍtÍoane â dâssilicaçào dâ§ píopostas apíesGniâdâs no PREGÂo PRESENCIAL N.028/2022, Editet dê Liilaçào n Uy2n2Z óo
msuliádo do iul$meoto das Prop(§tes do Pí€ço6, puulcada na impíÊnss ofciel ór MunicÍFio, sem píejulzo dê ouhâs Ioím6 dê diwlgação e hoínologsde pdqâ)
s(a). HELOER SlLvÂ BONFIM. do t'.ocasso admâ roÍoíBnciedo, RESOLVE r€{rist"ar oô pí€ç6 pâíà oõi€to R€gist o ós PrEçc paÍa futuÍa ê 6v6ítuel comÍ,.a de
AQUISçÂO DE MÂÍERIAL DE INFORMÁÍ|CA E TONER. ns modalilade PREGÃO PRESENC|AI- tiD: meítoÍ Pí€ço poí itsm, t6ndo poí nnâlidadê o STSTEMA

DE REGISTRO D€ PREÇOS, para alôndeí o(e) PREFETTURA MUNICIPAL DE POSSE, têfldo §do o(s) rêíêíidqs) pí€ço(s) oíerEddqs) pela(s) smpr€sa(s) orrs
píop(Elas íoram(íd) das*fic€da(s) g dêdsrada(s) v6ncôdo.ã(s) no @ílam€ eima rH./mêra(b, como sêgue:

Fomêcedor: cAÍrtPOS CoitÉRcto oE SOM E ACEssóRlos EtRELt
CPF/CNPJ: 11.228.4101000í{r0

MARCÂ UIID OTDE VALOR UÍ{ITÁRIO vALoR ToTAL

6 NTEL I5 1O4OOF UN 80.0000 1600,0000 128000.0000

9

1g

67

69

T5

BRAZIL PC DDR3
1333

CRUCIAL DDR4
8GB 2666 UN

LJN

UN

UN

12,0000

90,0000

40,0000

10,0000

4.0000

234,0000 2 808.0000

400.0000 36 000,0000

33.0000 1 3m 00m

87,0000 E/0,0000

200.0000 800.0000

700,0000

ÂLÍOMEX 7
PORTAS

SANOISK 64G8
CLASSE 1O

330 A L|BA L48

BROÍIJER PT 70

UN

C€nti @ e-Assinatura: eq5SZs8t€X Emilido em 2305,2022

UN 2,0000 350,0000
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LOTE ITEU
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LOTE IÍEM

176

oESCRTÇ^O rÍEm

FITAS PARAROTULADOR 12MM

FONE OE OUVIOO:ÍlPO: HEÂOSET CONECTOR:
2XP2 - 2V|AS INFORMAÇÔES TÉCNICÂS
RESPOSTA DE FREQUÊNCIÀ FONES: 20HZA
20KHZ IMPEDANCIAT 32 OHM SENSIBILIDADEI
105D8 +I3DB S,PLA lKHZ PLUGS INDIVIDUAIS
(MICROFONE EAUDIO): SlM, P2 COMPRIMENTO
DO CABO: 1,65M

XARCA

X PRINÍ M 231

QÍOE VALOR Ut{tt^RtO

10,m00 100,0000

UND

UN

VALOR TOTAL

1 000.0000

UN71 C3TECH PH 60 50,0000 70,0000 3 500.0000

1- obleto Regisro de Píoço6 para íutura e êventual compra de AoulslÇÃo DE MAÍERIAL DE |NFoRMÂTEA E ToNER pâra a sede do(a) PREFEITURÂ
MUNICIPALDE POSSE, nos tsrmos do arl. 15,ll, da Leino 8.66d93.

2.3. M€6mo comprovadâ a oconênda de situâçã) prêvista na alirês 'd'do iírclso ll do art.65 dâ Lei n. " 8.666/93, a ÂdministaÉo, s€ jutgâr cônveniente, poderá
optrâÍ por cancelar a Ale ê iniciar outÍo Frocê§§ô licilalóÍio.

2.4 Comprcvada a rêdução dos preç6 prâticados no mercado nâs mesmas condições c,o rêgistÍo, e definido o novo prêço máxirno a ser pago pêlâ

Administraçáo, o Proponente regisÍâdo sêrá mnvocado pelo(â) PREFEITURÂ MUNICIPAL DE POSSE, para a deüda âttêrâÉo do vator registrado em Atâ.

2.5. Durants o prdzo de validâds desE Âta de Rsgistro de Pre9o, o(â) PREFEITURA MUNICIPAL OE POSSE, náo seÍá obriÍpda a firmar as contrataçõês quo
dela podaráo adúr, Íaorltancb-se a realizâção de lidação especmcá paÍa a aquisiÉo pretendida, sendo assegurãdo Éro b6n6fidáÍio do registÍo profêréncia de
brnedmento em igualdade de condiÇões.

cüusulA TERGETRA - DAs SAilçoEs

3.1 Com fulcÍo no aÍtigo 76 da Lei 10.5202002 e arligG 86 e 87 da Lei no 8.66d93, a Administração poderá, gErantida a péúa defê6a, apticar aos licitantes ô/ou
adjudicatátus as seguintes penalijâdes, seín prêjuÍzo das responsabitidades ciút e cÍiminat:

b) Mulla:

b.1) 10% (dez por cento) §obre o valor da nolâ de eop€nho ou do conlÍato, ân caso de descumpÍimento lolal da obrigâção, indusive no da resrsa do
âdjudicatáío em íiÍmar o conlrato, deíiro dê o5(cinco) dias contado§ da óata de sua convocaçao;

b 2) 0,3% (três décimo6 poÍ cenlo) âo diâ. até o 30 (higésimo) dia dê arâso, sobre o valor totâl da parte do fomêcimênto ou seruiço não reâlizâdo;

b.3) 0,7% (set€ dócirnos poí ceíÍo), por cada dia ds alraso subsequsnte ao 30(figésimo), sobre o vator da perte do íomecimento ou sêrviço nâo reâtizado.

c) A§ multas pravistâ6 na lôtra 'â' d€ste inslrumonlo @eáo, â críério da Administraçáo
depBndêr do grau dê ani'âção cometidâ pelo adiudicatário;

aplicadâs isoladas ou conlunlamenle com outres sanções, a

útêis ou serem deduzidâs do valor corÍespondente ao
vâlor do fomscimento, após prévio processo adminislÍaÍvo. gErântk a a amplâ defosa e o , cobÍadas judiciâlmenle;

e) suspêísão lemporria do direito do padicip€r d6 liciláção e impôdimento de contrater com o(a
(dois) anos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, pelo üazo de até 2

D d€darâção dê inidoneidadê para licjtêr ou contsatar com a AdministraÉo Pública, enquanto peduftrem os motivos deteÍmi.antes da punição ou atá que sêja
pÍomoüda a reatililação, peranle a póFia âuloridade que aplicou a penalidad€, q{re será concedida sempre qoe a contratâdâ ressardr a Admiâistra€o pelos
prejuÍzos resultanles e afús dsconido o prâzo da sançáo aplicada com bãse na alÍnea antêrior.

g) Aléín das penalidâdes citadâs, a licitante vonc€dora fcârá sujeita ao câÍrcslamsnto de suâ inscriÉo no cadastro de Fomêc6dorês do(a) pREFEITURA
MUNICIPALDE POSSE, e, íro que couber, às demais penatadades .eferkas na L€i8.66ô/9:).

h) Comprovado impedimento ou reconhecjda forçê maior, devidamentê justmc€do e acsitos peta adminislEção do ôrgáo, a ticÍtante vencsdora licaÉ isênta das
penalidades mencionadas.

i) As sánçôes de âdverténciâ s de impedimsnto de ticÍar e conffiar com â Administrâçà) do(a) PREFEITURÂ
licitante vencêdora juntamsnte com a de mulla, desconiândo-a dos pegâmentos a serem eíêluados.

NICIPAL DE POSSE, @êrá seÍ apljcâdâ à

ina2do4Cenla O ê-Assinaturâ: ecj5$258têX Émilido en 231052022

CúUSULASEGUNoA- DA VALIDAoE E Do REÀ,USTAHENÍo oos PREços

2.1. À prê§ent6 Atâ dê Registro de Preços têÍá a validade de 3 mêsês, sêm alteíação dos quantitativG originálmenle regtsrados, conformo nocêssidâde da
AdminisFa@o.

2.2. Durantê a ügància da Àla, os preç6 regislrados sêráo fixos e iÍreaiuslá!êis, excêto nâs hipótes€s decoÍÍenles e deüdâmontê @mpovadas das sitJaçoos
previstas nâ elínea'd'do inciso ll do árt.65 da Lei n. o 8.666/93 ou de rcduÉo dos pí€ç6 prâtcados no mercado.

a) Âdvertência, nos casos de menor graüdade;

d) Quando âplicadas, as muhas deverà) ser pagas êsponlaneamenle no prazo máximo de



CúUSULAOUARTA- DA UnUzAçÃo DA ATA E Dos PREçoS

41 Poderá ulllizar-se daAta de RegisAo de Preços qualquer órgão ou entidade daÂdmmistrãçào que não tenha pârticipâdo do certame, medianle préüa

consullá ao órgáo gerenciador, desde que deüdâmenle comprovada a vantagem e, respeitadas no que coubê( as condiÉes € âs regrâs eíabelecrdas na Lei n'

" 8.666/1993 ê OêcÍelo Feder.l nô 7.892013, bem como deveíão seÍ observãdas às condiçoos estâbelêcidas no instrumenlo convocatóÍio.

4.2 Cabêrá ao fomecedor b€neficiário da Ata dê Registo dê Preç6, obs€Ívadas a condiÉo nela eslabelecrdas, optar pslâ âceiteçá{) ou não do fcrneomenlo

decoÍrênte d€ adesáo, de§de que nàõ prqudhue as ob.ÍFÉes prêserúes e tutuÍas dêco.renles dâ âtâ, âssumidas com órgáo gerenoador

4.3. As aquisiÉes ou contraláções adicionais â qle se rsfure o ilêm anterior não poderáo exceder, poÍ óÍqáo ou entdade, a cem poí cento dos quântilalivos dos

itens do inslrurnento convocalóno e registrados na ata de regislro de prefps paÍa o órgào gerenoadoÍ e óÍgâos participantes.

4.4 O quentitelivo decoÍrenle das adesõ6 à ata de regisÍo de preços náo poderá excedeÍ, na totalidade, ao quíntuplo do qlantitatvo de cada item Íegistrado na

atâ dê rogistro dê prêços pâra o ólgáo gerenciador ê óÍgÉos partiqpantes, independenlemente do númeÍo de óÍ9á06 não pârlicipântês qus âdêrirêm.

4.5. O preço ofuítado p€la empresa signatáia da presênte Ata de Registro de Píe9os á o esp€cmcado em Anêro, de acordo com a rcspctiva dassmcaçáo no

Pregáo.

4.6. Em cada fomecimenlo decorente de6la Àta, s€rão ob6êrvâdâs, quânto ao preço, âs cláusulas e condiÉes coníantes do Editaln.0 028,022, Mcdalidaie

PREGÃO PRESENCLCL, que a pr6csdêu s intsgra o pr€sênlê instrumento de compÍomisso.

4.7. À cada fome.imento, o pÍeço unitádo a s€í pago s€é o coníaÍÍs da pÍoposlâ apresêntada p€la empíesa dêtenlor. da pÍesente Âta, as quais também a

inl€gram.

CúUSULA QUII{TA - Do LocAL E PRAzo oE EI{TREGA

5.1. Os prDdltos objêlo destâ licitaÉo deveráo ser entÍ€guss ms pÍezos e prêços eslipulados;

5.2. A cada bmêcimsnlo, o prazo de entrega do píctduto será âcordac,o pslâ unirâde requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 20 (únte) dias condos da

relirada do €íhpenho pelo íoÍnecedor

CúUSULA SE([A - oO PAGAIENÍo

6.1. O pâgamênto referente ao funecimefito dos produtos s€Íá: CONFORME O EDIÍAL, após protocolização e acaitâÉo da Nota Fiscal/Fatura coÍrespondente,

d€vidamenle atestadâ pela comissão @mp€t€nle. Pal.a fns de pagamento ainda será solicitada a apreseniaÉo das cerlidões negatj\ras de débito relativas a

lJnião, Es-lâdo, Municipal € Trabalhista, sendo que as mêsmas dev€ráo sempÍe apíesentar data de validadê postêrú à dâta de emissão das rss@ivas Notas

6.2. Na oconêncie d€ ÍÉjsiÉo da (s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por eno ou inco@, o píazo para pagamêato passará a ser cofltado a paÍtir da data da sua

ÍBapres€nlação.

6.3. Sê hou!€r atraso após o prazo píoústo, as Íat ras seráo pâgas acÍescidas de juro6 §md€s de mora ê 6% (seis por cento) ao ano, aplcando-§e a pÍ6rata-

die da deb do v€ncimeírto até o efetivo pagamonto, de§de que so[citado pela Empresâ.

qualquêr obÍigâÉo financ€ira, sem que is6o geíe direito à

cúusulA sÉTrrrÂ- DAauToRtzÁçÂo paR aqutstçÀo E EtflssÃo Do EM o
7. 1 .Â aqui§ç5o do objsto dá presenle Ata de Rêgisfo de Preços será autori?áda, e, pelo GestoÍ

7.2 A emissâo do empenho, sua retificâÇão ou cancelamento, total autorizada pêb Gêstor

7.3. Âs adesõês à Atâ dê Regisfo de Pr€@§ sêÍÉlo autcrizadas pelo Órgão

cúusul^ oÍÍava - DAs DtspostçôEs Ftr{ats

desde que observadas as condiÇo€s êstâbelêcidâs no instrumento

8.1 . ht€gram estâ Âla, o edíal de Ucilaçào n.o 028[2022, Modelljadê PREGÃO PRESENCIÂL e sêus enêxos, â(s) píoposta(s) da(s) empresâ(s):

CAMPOS COMÊRCn DE SOM E ACESSÔR|OS EIREL| CNPJ: 11.228 410/0001{0, dassifcadas no cename
suprãnumeÍado

8.2. Fica ol€ilo o íoro desle MunicÍtio, parâ dirimÍ quaisquer queíÕes deconent6 da utjtizaÉo da presente atE.

8.3. DO GESIoR DAARP: Seíá designado sêNidor responsávelpêlo âcompanhamenlo e fiscalizaÉo quânto à completa exe{u9ao do C,oÍ}taio, conÍormê êxigs
o inciso XX, do ârl. 16 dâ lN n' 01í2012, do Tribunâlde Contas dos MunicÍpbs do Estado de Goiás, na ausência nca dêsignado o(â) servido(a).

POSSEGO,23de maio de 2022

Equip€:

ES
CHIOGNA

591 S25181-68

Cenlj 6 e-Assinallra: €cjs$Zs8tex

GI
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6.4, Nenhum pagamonto sêrá êíêtuado à licílanle vencêdora ênquânto peíldente de

@



Conlrâtedas:

ROCHA
/EOUIPE DEAPOIO

u6.277.471{o

CAMPOS COMÊRCIO OE SOM E ACESSÔRIOS EIRELI
WLSON CÂNDIOO RtsEIRO JUNIOR

COM PROCURÂÇÂO
087.507.1S7-m

MEMBRO / EQUIPE DEAPOIO
427 .51 1 .02',1-15

cA MPOS COM E RC|O DÊ 
^í1^âdo 

ór torD drs'b] por CÀrrpos

vA Rr E DÂDES E rMpoRrAcÂo [M",*,*Í:^%, J,âili?13:1i."*, *
EIRELI:l1228410000100 oàdo!202!.06.06os:32r6or0o
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