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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 

PROCESSO  Nº 053 /2021 

 

 

O Senhor JOSÉ ROBERTO COMERON, Presidente da Câmara Municipal de Itapeva, Estado de São 

Paulo, usando a competência, mediante o Pregoeiro, designado pelo Ato da Presidência 005/2017, nos termos 

da Lei nº 10.520/2002 e artigo 15 da Lei Federal 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, com base na 

ata da sessão pública do pregão de julgamento de preços, resolve registrar os preços para a aquisição do objeto 

descrito na cláusula primeira, conforme Termo de Referência – Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo 

sido, os referidos preços, oferecidos pelas empresas cujas propostas após a etapa de lances foram classificadas 

item a item em 1º, 2º e 3º lugares e assim sucessivamente, no certame acima numerado e devidamente registrado 

na Ata da Sessão Pública do Pregão 

 

DETENTOR: M.A PENHA INFORMÁTICA 

                     CNPJ: 07.467.508/0001-43 

 

 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO 

 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de microcomputadores do tipo 

All in One para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itapeva, especificado no Edital de Licitação 

e seus anexos – Pregão Presencial nº 003/2021, conforme segue: 

 

ITEM  

Qtd. Unid. Descrição Valor Unitário Valor Total 

12 Unid 

Microcomputador do tipo All in One, conforme 

especificações mínimas exigidas no Anexo I – Termo 

de Referência. 

Marca: DELL 

Modelo: INSPIRON 24 5000/ 24 5400 

R$ 6.139,00 R$ 73.668,00 

Valor TOTAL por extenso: R$ 73.668,00 (setenta e três mil, seiscentos e sessenta e oito reais) 

 

CLÁUSULA 2ª – DOS PREÇOS 

 

Os quantitativos e preços registrados encontram-se relacionados na “Ata da Sessão Pública do Pregão”  

conforme sua Cláusula Primeira – Do Objeto. 
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CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência da ATA de Registro de Preços originada por esse processo licitatório será de 360 (trezentos 

e sessenta) dias contados a partir da data de assinatura da Ata. 

 

CLÁUSULA 4ª – DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

O gerenciamento deste instrumento aos Agentes Fiscais da ATA de Registro de Preços, os quais avaliarão e 

acompanharão as condições exigidas no Edital e o mercado, promovendo as negociações necessárias ao 

ajustamento do preço com a publicação dos preços registrados. 

 

CLÁUSULA 5ª – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

A Câmara Municipal solicitará os equipamentos mediante Autorização de Fornecimento/Serviços, conforme 

necessidades. 

 

I. Este instrumento não obriga a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA a adquirir os produtos nele registrados, 

nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação específica para aquisição 

de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o 

beneficiário do registro terá preferência. 

 

CLÁUSULA 6ª – DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 

 

O Objeto do presente pregão deverá ser entregue conforme especificações constantes no Termo de Referência 

– Anexo I deste Edital, observando o seguinte: 

 

I. Os equipamentos serão entregues de forma FRACIONADA, de acordo com as necessidades da Câmara 

Municipal. 

 

II. O prazo máximo para entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias contados a partir do 

recebimento da Autorização de Fornecimento/Serviços entregue pela Câmara Municipal. 

 

III. As entregas ocorrerão totalmente por conta da CONTRATADA, com todos os tributos, fretes, 

embalagens, encargos sociais e quaisquer outras despesas que componham ou incidam no preço 

proposto, devendo ser realizada na Câmara Municipal de Itapeva, Avenida Vaticano, nº 1135 – Jardim 

Pilar, CEP 18.406-380. 

 

 

CLÁUSULA 7ª – DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

 

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA poderá, se disser 
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respeito à especificação, rejeitá-lo, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo 

das penalidades cabíveis. 

 

I. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá efetua-la no prazo estipulado pelo gestor do contrato, 

contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

II. Para o recebimento, os Agentes Fiscais do contrato, verificarão a qualidade e especificações dos 

equipamentos recebidos conforme a proposta ofertada. 

 

III. O recebimento não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, 

adequação e segurança do Objeto licitado. 

 

IV. A contratada será responsável por todo e qualquer reposição de peças, parte e/ou componente que forem 

necessárias num prazo de garantia de 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA 8ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

I. Cabe a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA: 

 

a) Permitir o acesso do pessoal do DETENTOR ao local de entrega dos Equipamentos. 

 

b) Notificar o DETENTOR de qualquer irregularidade encontrada. 

 

c) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata. 

 

d) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 

compatíveis com os praticados no mercado. 

 

II. Cabe ao DETENTOR: 

 

a) Dar prioridade aos pedidos da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA. 

 

b) Caso algum Material não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada deverá 

providenciar sua SUBSTITUIÇÃO no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data de notificação 

expedida pela contratante, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas no instrumento convocatório, na Lei nº 8.666/1993 e no Código de Defesa do Consumidor. 

 

c) Entregar os equipamentos de acordo com as especificações exigidas no Edital e em consonância com a pro-

posta respectiva, bem como cumprir o prazo de entrega e as quantidades constantes da Ata de Registro de 

Preços, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula 

estabelecida nesta Ata. 
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d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA, se obrigando a 

atender prontamente reclamações, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar quando da execução da Ata de Registro de Preços. 

 

e) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive con-

siderados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 

 

f) Comunicar imediatamente a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA qualquer alteração ocorrida no endereço, 

conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de correspondência. 

 

g) Indenizar terceiros e a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo adotar todas as medidas 

preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes. 

 

h) Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e 

responsabilizar-se por todos os ônus relativos à entrega dos equipamentos, inclusive frete, seguro, cargas e 

descargas, transporte, mão-de-obra, equipamentos, desde a origem até sua entrega final. 

 

CLÁUSULA 9ª – DO PAGAMENTO 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA pagará ao DETENTOR o valor registrado, multiplicado pela quantidade 

solicitada, que constará na Autorização de Fornecimento/Serviços, conforme Artigo 62 da Lei nº 8.666/1993. 

 

I. No preço estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, mão-de-obra, equipamentos, as 

quais correrão por conta do DETENTOR. 

 

II. Deverá constar no documento fiscal o nº da Licitação – Pregão n° 003/2021, nº Empenho, Local de 

Entrega, bem como nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agencia bancária, da empresa, sem os quais 

o pagamento ficará retido por falta de informações. 

 

III. O pagamento será feito pela CÂMARA MUNICIPAL em até 30 (trinta) dias após a apresentação do 

Documento Fiscal devidamente conferido e liberado pelo setor responsável, mediante crédito em conta 

corrente da Contratada, valendo como recibo o comprovante de depósito. 

 

IV. O vencimento do Documento fiscal dar-se-á somente após o recebimento do Agente Fiscal na Nota Fiscal 

e não da emissão do mesmo. 

 

V. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 

comunicará o DETENTOR para que regularize a situação, nessa hipótese, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 
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VI. A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA se reserva ao direito de descontar do pagamento os eventuais 

débitos do DETENTOR, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros. 

 

VII. Não será pago o equipamento fornecido em desacordo com as especificações que integram esta Ata. 

 

CLÁUSULA 10ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes com a realização deste processo licitatório correrão por conta das dotações 

orçamentárias abaixo especificadas do presente exercício e do exercício vindouro (art. 38 da Lei Federal 8.666 

de 1993 e suas alterações): 

 

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 

 

CLÁUSULA 11ª – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 

negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do 

art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

I. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores 

praticados pelo mercado. 

 

II. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

III. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

 

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

o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

a) 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. 

 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

V. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro 

de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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CLÁUSULA 12ª – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

I. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços. 

 

b) Não retirar a nota empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável. 

 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado. 

 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III e IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 ou no art. 7º da Lei nº 

10.520/2002. 

 

II. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima, será formalizado por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

III. 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: 

 

a) Por razão de interesse público. 

 

b) A pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA 13ª – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Quem deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento das 

execuções de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará sujeito à sanção prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, demais penalidades legais e no Decreto deste 

Município nº 6.919/2010 (Anexo IX deste Edital) publicado na Imprensa Oficial Municipal, edição de 18/09/2010, 

que a Contratada assegura conhecer integralmente. 

 

I. As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o exercício do 

contraditório e ampla defesa. 

 

CLAUSULA 14ª – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

Ficam designados como Agentes Fiscais da Contratação, o Oficial de Compras SAULO NATAN MACEDO 

DOS SANTOS, o Programador Web THIAGO FERNANDES OLIVEIRA DE LIMA e a técnica de informática 

VALERIA SEVERINO DE LIMA, os quais acompanharão e fiscalizarão a execução do Processo nos termos do 
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Art. 67 da Lei nº 8.666/1993. 

 

I. Os agentes fiscais da Ata de Registro de Preços deverão acompanhar e conferir a entrega dos 

Equipamentos e atestar no Documento Fiscal, a sua exatidão em conformidade com o Autorização de 

Fornecimento/Serviços e liberar o documento para o setor responsável, para pagamento. 

 

CLÁUSULA 15ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

I. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

 

a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo 

à presente Ata de Registro de Preços. 

 

b) É vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do presente registro para qualquer operação financeira. 

 

II. Caberá ao DETENTOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabele-

cidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra entidade ou órgão, independentemente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 

assumidas. 

 

CLÁUSULA 16ª – DO FORO 

 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será compe-

tente o foro da Comarca de Itapeva – São Paulo. 

 

E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata. 

 

Itapeva, 05 de Outubro de 2021. 

 

 

DETENTORA COM BASE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DA SESSÃO DE LANCES CONFORME 

REGISTRO NA ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Nº 003/2021: 

 

M.A PENHA INFORMÁTICA, pessoa jurídica de direito privada, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

07.467.508/0001-43, sediada na Rua Professor João Santana, nº 75, Vila Bom Jesus, Itapeva/SP, neste ato 

representada por Marco Antonio Penha, portador do RG nº 20.690.663 e CPF nº 099.173.758-05, residente e 

domiciliado na cidade de Itapeva-SP. 

 
 

_______________________________ 
JOSÉ ROBERTO COMERON 

Presidente da Câmara  
 

 
_________________________________ 

MARCO ANTONIO PENHA 
M.A PENHA INFORMÁTICA  

CPF. Nº 099.173.758-05 
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Testemunha: ___________________________ 
 

CPF__________________ 

 

  
 
 
 

Testemunha: ___________________________ 
 

CPF__________________ 

 

 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
Estado de São Paulo 

______________________________________________________________________________________________________

_______ 

 

  
Palácio Vereador Euclides Modenezi, Av. Vaticano, 1135, Jardim Pilar, Itapeva, SP, 18406-380 

(15) 3524-9200 – licitacao@camaraitapeva.sp.gov.br –www.camaraitapeva.sp.gov.br   

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
 
 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA  

CONTRATADA:  M.A PENHA INFORMÁTICA 

 
PREGÃO Nº 003/2021 

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de microcomputadores 

do tipo All in One para atender as necessidades da Câmara Municipal de 

Itapeva 

 
 
 

Na qualidade de contratante e contratada, respectivamente, do termo 

acima identificado e ciente do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos de tramitação processual, até 

julgamento final, e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 

recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar CIENTES, doravante, de que todos os 

despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, 

serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 

Complementar nº 709 de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica 

aos interessados. 

 
 
 

Itapeva, 05 de Outubro de 2021. 

 
 

 
CONTRATANTE: 

 

JOSÉ ROBERTO COMERON 
Presidente da Câmara  

 
 

 
CONTRATADA: 

MARCO ANTONIO PENHA 
M.A PENHA INFORMÁTICA  

CPF. Nº 099.173.758-05 
 

 

 


