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ATA DB RBGISTRO DB PREÇOS N" 002/2021-MAPA

PROCÐSSO ADMINISTRA'|IVO N" 173318/2020

PRBGÃO PRBSIìNCIAL N" OII2O2I - MAPA

Pelo presente itrstrunlento, a MARANIIAO PARCBRIAS - MAPA., inscrita no Cadastro
Nacional cle Pessoa.lurídica - CNPJ sob o no 06.281.79410001- 95, com sede à Rua da Estrela,
473'- Centro (Praia Grancle). CEP: 65010-200 - São LLrís/MA, neste ato representada pelo seu

Diretor-Presiclerrte o Sr. ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES, doravante denominacla
ORGÃO GIìlìtiNClADOR, para atencler as demanclas cla MAPA, considerando o PREGÃ.O N"
0U2A2l - MAPA, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado registrado na Ata da Sessão

Pública realizada enl 1210412021 indica corno vencedor a empresa: TECHNOCOPY
EQUIPAMIINI'OS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS L'IIDA, no CNPJ: 05.060.36710001-14 ,

conforrne honrologação pLrblicacla no DOE do dia 1210512021.

RBSOLVE:

Iìegistrar os preços dos BQUIPAMBNTOS propostos pela empresa TECHNOCOPY
BQUIPAMBN'I'OS SI.IPRIMIINTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: CNP.I:
05.060.367/0001-14, Avenicla São LLrís Rei de França, no 04, QLradra 05, Loja 04- Mix Cerrter,
Bairro Jardirn E,ldorado -Tur'ú. São Luís-MA, CEP 65.065-410, representacla pelo Sr. EDÍLSON
SOUZA DFI BIìI1'O, portaclor do RC:2.948.929 SSP/DF e o CPI; 718.385.481-72, nas
quantidacles estirnadas, de acot'clo com a classificação por ela alcançada, atendenclo as conclições
previstas tro itrstl'ullet'ìto con\/ocatório e as constautes clesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-
se as partes às norntas estabelecidas na Lei Federal 13.30312016, Lei Federal n'10.52012002,
Decreto ltrecleral n" 3.555/2000, Regulamento de Licitações e Contratos da MAPA, Lei
Conrplenrentar Iro 12312006, Lei EstadLral n" 9.529, de 23 de dezernbro de 2011, da Lei
Estadual no 10.403, de 29 de dezerlbro de 2015, do Decreto Estadual no 36.184, de 2l de
setenrbro de2020 e demais nonllas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PII.TMIÌIRA _ Do oIìJBTo
A preseltte Ata tertr por otrjeto o lìegistro de ¡-rreços para aqLrisição de equipamentos cle
infornrática, especificaclos ¡ro Ancxo i do Edital clo PIIEGÃO N' 01/2021 - MAPA qlre passa a
fazer parte desta Ata,.iuntanrente conl â documentação e proposta de preços apresentadas pelas
licitantes vettcedoras, con{òrrne ccnsta nos autos clo processo no 1733 1812020 - MAPA.
Parágralb Primeiro - E,ste iustrutmento rrão obriga a corrtratação, nen.ì mesr"no nas quanticlacles
inclicadas no ANIIXO ÚNiC() cleste docur.nento, poclendo o óncÃo pARTICIpANI'E
pronlover as aqLrisições de acorclo coul suas necessidades.

CLÁTJSULA SEGTJNDA _ DA VIGÊNCIA DA ATA DIT RBGISTRO DE PRDÇOS
ApresettteAtaterávalidaclede l2(doze)lreses,contadosapartirdasua pLrblicação.

Rua d¡ l:slrelr,47i Ccrìho (Praia Crand€) . CEl,: ó50l0-200 ' Srìo Luís-MA

MAPA/MA
Foìlra: /1{4
Proc. n" 1733i8/2020
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CNP.I: 06.281.79410001-95. Fone: (98) :i2t4 t00l
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CLAUSULA TIìRCEIRA _ DA GERITNCIA DA ATA DE RBGISTRO DE PREÇOS
O gerencianlento deste instrumento caberá à EMPRESA MARANHÃO PARCERIAS - MAPA
através da Diretoria de Negócios Mobiliários e Licitações, nos seus aspectos operacionais.

Parágratb Primciro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições
do respecf ivo objeto por enpresas públicas e sociedades de economia mista.

CLAUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, as especificações dos equipamentos de informática, os quantitativos,
empresas benel'ìciárias e represelrtante(s) legal(is) das errrpresa(s), encontram-se elencados no

ANBXO UNICO cla Ata cle Registro de Preços.

cLÁusuLA QTJTNTA - DO(S) LOCAL(rS) E PRAZO(S) DrÌ BNTREGA
Parágrafb Primeiro - A Contratada fica obrigada a foruecer os equipamentos de inforrnática nos

enclereços contidos ¡ra Orcle¡r de Serviço emiticla pelo Órgão Contratante Parágrafo Segundo -
O prazo para o início cle fornecimento dos equiparÌelìtos será de acordo com a necessidade do
Órgão participante, oontados a partir do recebinrento da "Orclem cle Fornecintento" ou "Contrato",
de acordo conl o Terr.l.ro de Referôncia - Anexo I do Edital.

CLÁTJSULA SEXTA - DAS CONDIÇOES DE ENTRBGA
A(s) erlpresa(s) detentora(s)/corrsignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a

finnar cotttratações de fornecimento, observadas as condiçoes fixadas neste irrstrurrento, no edital
e legislação pertinenle.

CLÁUSULA SIiTIMA - DA RBVISÃO DB PREÇOS os preços registrados rnanrer-se-ão
inalteraclos pelo período de vigôncia da presente Ata, adnritida a revisão no caso de deseqLrilíbrio
da equação econômico-financeira inicial deste instrume¡rto.

Par:igralb Primciro - Os preços registrados que sofr'erern revisão, não ultrapassarão os preços
praticados tro lrrercado, I.nantetrdo-se a diferença percentual apuracla entre o valor originalntente
corlstante cla proposta e aquele vigente no rnercado à época do registro.

Parágrafb Scgundo - Caso o preço registrado seja superior à méclia dos preços de rnercaclo, o
ÓnCÃO GERLINCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mecliante corresponclência, redução do
preço registraclo, c1e lorrra a aclequá-lo ao rrrercado.

CLATJSIJI.A OI'TAVA _ DA ADI]SÃO ¡. ATA DB RBGISTRO DE I'IìBÇOS
Desde qtle deviclattrerrte justifÌcada a vantagen'ì, a ata de registro de preços, durante sua vigência,
poderá ser utilizacla por empresas públicas ou sociedades cle economia mista que não teuhau-r
pafticipaclo clo certanre licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Prrrágralb Primeiro - As empresas púrblicas ou sociedades cle economia mista que não
participararl clo registro de preços, quando dese.jarem fazer uso da ata cle registro de preços,
deverão cotrsllltar o órgão gerenciador da ata para n-ranifestação sobre a possibilidacle de adesão.

Parrigral'o Segurrdo - Caberá ao l'ornececlor beneficiário cla ata de registro de preços, observadas
as conclições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não clo lornecimento decorrellte cle

Rua d¡ Estrcl¡,47i . Cerrno (Praia Crandc) ' CEI': 65010-200 . S¡ìo Luis-MA

MAPA/MA
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adesão, descle quc não prejLrcliqLre as obrigações presentes e flltllras decorreutes da afa, assumidas
conl o órgão gerenciaclor e órgãos participantes.

Parágralb'I'crcciro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não

poderão exceder, por errticlacle, a cenl por cento dos qLrantitativos dos itens do instrumento
coltvocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo do itenl
registraclo Ila ala de registro de preços para o ór'gão gererrciador e órgãos participalrtes,
independerrte do núlnero de enticlades que aderirem.

CLATJSUT-A NONA - DO |ìBGTSTRO ADTCTONAL DE prìBÇOS

Após o etrcerranlellto da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor cla
proposta do licitante vencedor;

Parágrafo Printeiro - Para registro adicional de preços dos dernais licitantes será exigiclo à

análise das docurrentações de habilitação;

Par:igrafo Scgurtclo - A aprcserrlação cle Íìovas propostas nào prejudicará o resultado do certante
eln relação ao licitante venceclor';

Parágralb Terceiro - Alénr do preço do l" (prirneiro) colocado, serão registrados preços de
outros folnecedores, desde qLre as ofertas sejanr em valores iguais ao do licitante vencedor;

Parrigrafb Quarto - O registro a qLle se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de
reserva, t.ìo caso de exclusão do prirneiro colocado cla Ata de Registro de Preços, nas hipóteses
previstas nos arts. 39 do Dec. Estadual 36.18412020, devendo ser registrados obedecendo a ordenr
prevista no art. 19, S 3, do refèrido Decreto Estadual;

CLÁTJSUI-A DIICIMA _ I)o CANCBLAMENTO DA ATA DE RBGISTRO DE PRBÇOS.
Parágrafb Primciro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno
direito, pelo ÓnCÃO CERIINCIADOIì, quando: a)O Fornecedor não cumprir as obrigações
coltstautes desta Ata cle Registro de Preços; b) Não retirar o contrato ou instrumento equivalente
llo prazo estabelecido pela Adrrirristração, sem justificativa aceitável; c)Não aceitar reduzir o seu

preço registraclo, na hipótese cleste se tornar superior àclLreles praticaclos no mercado; d)Sofrer
sanção prevista tto art. 7o cla Lei 10.52012002; e) Por razões cle interesse público deviclamente
dernonstlaclas e justificaclas peto(s) ÓncÃo1s; pARTICInANTE(s) ou pelo óncÃo
GERENCIADOIì oLr por fato st-tpervenieute, decorrente de caso fortuito ou força maior que
prejLrdique o cullprinrento da ata.

Parágralb Scgunclo - Ocorrettclo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão)
cotnltnicado(s) forrrralmelrte, através de documento que será jr"rrrtado ao processo adrninistrativo
da presente Ata, após sua ciôltcia.
Parágral'o Terceiro - No caso de reclrsa do Foruecedor ern dar ciência da decisão, a

cotrttuicação será leita através de pLrblicação no Diário Of icial do Estado do Maranhão,
consideranclo-se cancelado o ¡rreço registrado a partir dela.
Par:igral'o Quarto - A solicitação do Fornecedor para cancelarnento dos preços registraclos
poderá trão sel aceita pelo ÓnCÃO GERENCIADOR, facultanclo-se à este, neste caso, a

aplicação das penal iclades cabíveis.

CLÁUSULA DíìCTMA PRIMIIIRA _ DA PUBI,ICAÇÃÛ
O ÓnCÃO CERIINCIADOIì fará publicar a Ata r-ro Diário Ofìcial clo Estaclo, após sua assinatura,
ruos terrros da Legislação vigente.

Rua ch tìstrcla,473 . Centlo (l,raia Grande). CEI,: 650t0-?00 , S¿ìo Luís-MA
CNPJ: 06.281.79410001.95 . l.-one: (98) 32t4 t00t
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clÁusul,n uÍiclltt¡ SEGUNDA - DAS DISPoSIÇÕns nnalS Todas as alrerações que se

fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou

Apostilarner'ìto, a presente Ata cle Registro de Preços, conforme o caso,

Parágrafo Primeiro - lntegra esta Ata, o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N" 0l/2021 -
MAPA e seus anexos e as propostas das ernpresas registraclas nesta Ata.

Parágrafb Segundo - Poderá haver modificações nos locais de entrega dos equiparnentos caso
em qlre a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

Parágrafo Tercciro - Os casos o¡nissos serão resolvidos de acordo conl a Lei no 13.30312016,Lei
n'10.52012002, a Lei Complenlentar rf 12312006 e o Decreto Estaclual no 36.18412020.
CLÁUSULA DÉCIMA TEIìCETRA - Do FoRo
Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Lr"lís, capital do Estado do Maranhão, cotl.ì

renúrncia expressa cle qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisqr-rer

dúvidas oriundas do presente instrumerrto

E por estarer.n, assinr, jLrstas e contratadas, as paftes assinam o presente, na presença de duas

testemunhas

São LLrís - MA, 0l de junho de2021

r,1ÂÊ:Â¡¡ {Äô r?ril!:õ rìt/,e

ANTONIO DE JESUS

LEITAO

N U NES:40948625368

Assìnado de forma d¡g¡tal por
ANTONIO DE JE5U5 LEITAO
NUNES:a09a8625368
Dados: 2021.06.02 1 5:58:43 -03'00'

ANTONIO DE JESUS LEITAO NUNES
DI RETOR-PRESIDENTE DA MAPA

EDlLSON SOUZA DE Assinado de forma disital por EDILSoN
SOUZA DE BRITO:7783854877 2BRITO:77838548772 Dados:2021.06.0212:10:12-03'00'

EDILSON SOUZA DE BRITO
TECI-INOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERViÇOS LTDA

MAPA/MA
eol¡a: 4t4t{
Proc. n" l7l3 I lì/2020
Rtb. tt?.

-

Rua da listrclr,473. Ccnho (Prî¡a Grônrle). CEI': 65010-200. S¿ìo Luís-MA
Cl,jtJ: 06.231.79410001.95 . Fone: (98) 3214 l00t
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ANEXO ÚNICO

REF.: AT,A DB RBGISTRO DE PREÇOS N'002/2021
PREGÃO PREST]]NCIAL N." 01I2O2I - MAPA
PROCBSSO N." I733I8/2020 _ MAPA
VIGBNCIA: I2 MBSTìS

Este docume¡tto integra a Ata de Registro de Preços t't" 00212021 celebrada perante a

MARANI-lÃO PARCERIAS - MAPA, em face à realização do Pregão Presencial no

0v2021/MAPA,

OBJB1'O: Registro de Preços para eventual e futura aqirisição de eqr"ripamentos de inforrnática.

QUADRO I _ DADOS DA EMPIIESA BENBFICIÁRIA.

QUADI{O 2 - TIQUTPAMENTOS DE TNFORTUÁTICA

i-

*

MAPA/MA
rotna: 4'l4J
Proc. n" l713-18/2020
R"b: L/t).

EMPRESA: TECHNOCOPY EQ

CNPJ: 05.060.367 1000 I - l4 Te lefone/Fax: (98) 2 1 09-0000
Endereço: Avenida São LLrís Rei de França, no

04, QLradra 05, Loia 04- Mix Celrter, Bairro
TLrrúr, São Luís-M,A,, CEP 65.065-470

E-mai I : technocopy@technocopy.com.br

ITEM
ÐESCRTÇÃO UNIDAD

E
QUANT
IDADE

EMPRESA
BENEFICIÁR

IA

VALOR
UNITÁRI

o

VALOR
TOTAL

I

Microcom¡rut
ador - Ti¡ro:

f)esl<to¡r;

Pad rão:
Básico;

[ìspecificação

técn ica:

conl'orme

Anexo l-A -

FTSPECTFTCAÇ

oes.

Un 70

TECHNOCOP
Y

EQUIPAMEN
TOS

SUPRIMENTO
SE

SERVIÇOS
LTDA-EPP

R$

5.721 ,00

4

Iìstabilizarlor
de cncrgia -
Voltage m:

bivoll;
Potência:

Um 70

TECHNOCOP

Y

ÐQUIPAMEN

1'OS

SUPRIMENTO

R$ 177,10

R$

400.470,00

R$ 12.397,00

Rui (la Lstrelil, 473 ' Cerho (Prara Grande) . CEP: 650 I 0-200 , S¿ìo Luis-MA
CN PJ: 06.28 1.7941000 I -95 . Fone: (98) j2 I 4 I 00 I
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ANTONIO DE JESUS Ass¡nado de forma d¡sitat

LEITAO por ANroNro DE iEsUS

N u N ES:40e4862 s 3 ;:]å:i.Ti:,:;1iî,',ï:,'.*
6g _03'00,

São Luís-MA, 01 de junho cle 2021,

EDILSON SOUZA DE å;ìä3,ifjffio'n*u' oo'

BRrro:77838s48772'*:J::i:::lz2']l1o*u,z6_03,00,

ANTONIo DE.f ESUS LETTÃo NUNES
DIIì81-OR-PfìESI DENTE DA MAPA

EDÍLSON SOUZA DE BRITO
TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E

SERVìÇOS LTDA

MAPA/MA
potna. 4nfib
Proc. n" l7l3l8/2020
Rub: e/tz

5OOVA;

Ilspecifìcação

técn ica:

conforme
Anexo I-A -

ESPECIFICAÇ
Õps

SE
SERVIÇOS

LTDA-EPP

TOTAL R$

412.967,00

Rua da Estreh,473 . Cenho (Praia crande). CEP:650I0-200. São Luís-MA
CNPJ: 06.281.79410001-95. Fone: (98) 32t4 t0Ol
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foi malcada para terça-fèira, dia vintc c cinco, às quinze hotas, ¡rara
discutir cdital e clemais qì.restòes pâra o processo para em seguida

serer.n encaminhados ¿ì Comissào de Atos Nornrttivos que auxiliar'á
com o jur'íclico. Forarn fèitos airrcla outros errcanrinlranrentos como o

ref-ererìte ao a¡roio e esclarecimentos sob|e Co¡rselho de Ita¡recnru,

situaçiìo que será vista ¡rela Conrissão de Articulaçào de Conselhos.

Em segr.rida foi inlolnrado soble o andanrento (los oficios enviados
para os rlunicípios/Secletalias Municipais de Assistência, Direitos
Hnmanos solicitando inf'ornraçõcs solrle conselhos nrunicipais e, re-

alizaçiìo cle uma rcunirìo extrao¡ciinária, solicitacl¡ ¡relos conselheiros
Carlivan Braga e lìlcilene Frazào para o dia tr'ês cle junho, corr a pre-

sença do Secletário de lìspoltes e L¿rzel e Presidente da Federação de

Parades¡rorto pala prestarenl irrf'ornrações relevantes quallto ao llara-
des¡rorto no Maranhão. Nacla mais p¿ìra ser trataclo, eu, Ana Carolina
Batista Costa, secretária exccr.rtiva deste conselho, lavrei a ¡rlesente
ata que será licla e aprovacla pelos prcsentes. Assirro e: dou fé. São

Luís, 20 de r¡aio de 2021. REÂ]'R|Z DE CAIì\AI.¡'IO E SILVA
VAI-DENICE CAtsR¡\L llOS^NE l:ElllìEllìA I,UCILIA DIAS
CREONEl'E B,{IìROS Bll.UNr\ C¡\lìOI-lNA GOMES GENIL-
SON PROTASIO Ll¡\NE SOUZA DIANA ivlllLO WALDEIVIIR
NASCI i\.I ENTO JOÃO BA]'IS1'A CA IìI.,IVAN BR AGA JAIRO
DIAS NIARIA \,VILZANIIIA RATISTA FEIìIIEÍRA ANA I{E-
LI¡\ SO¡\RES ELCII-ENE I¡II.AZÀO COSMO SOßRAL,

Re¡rublicaçño da Ata ¡lol incorreção.

MARANIIAO PARCERIAS - N'l¡\PA

AD\ Dtì REGTS'ilto DE PtìtìÇOS. ,A1'A DE lìliGlS'l'RO DE
PRÐÇOS N" 002/202 l-M¡\PA. PROCESSO N" 173318/2020 -
N{APA. PREGÃO PTIESENCI^L N" ()I/202I - |\,I;\PA. PCIO PrE-
senre insrmnrenro, a M¡\RANllÃO PAllCERI,{S - N,lAPA, inscrita
no Cadastro Nacional dc Pesso¿r JLr'íclica - CNPJ sob o n"

06.281.79410001 -95, corn sede ir Rua da Estlela, 473 -Centro (Praia

Grande). CEP: 650 l0-200 - São Luis/ì\44, ncste ato representada
pelo sc'n Diretor-Presirlente o Sr'. 

^,NTONfO 
DE JESUS LEITÀO

NUNLTS, CIPF: 409,486.253-68, rloravantc denonrinada ORGÃO
GEIìEÑ..CIADOR, consicìc|audo o I'|ìEGÃO PRESENCIAL N'
0ll2.tlzl * i\4APA. cujo lcsultaclo lbi lcl4istrado na Ala da Sessào Pir-

blica re¡lizarla em 1210412021 . indicantlo corno vcur:eclora â ernpresa
't'tic I I Nocot,\, EQ u I P^ i\.1 liN'f os s UPI{tNt EN'f os E sElìvl-
ÇOS I,IDÄ-EPP, inscrita no CNI',1: 05.06û.367/0001-14 e a les-
pcctiva homologaçào iìs 1ìs. ll8l do T)r'ocesso n" I 73318i2020. RE-
SOLVE: Registrar os l)reços clos EQIjIPAN,IENTOS ¡rropostos pela

enllrresa'f ECI'I N OCO f 'Y tìQ tJ I P,.\Nl IiNTOS S UPIìINIEN-| OS E
SERVIÇOS LI'D¡\, inscrita no CNP.I: 05.060.367/0001-14, locali-
zada na ¡\r'r:nida São Luis Rei dc França, no 04, Quadla 0,5, Loja 04-
Mix Center, [ìairlo .lrrdinr Elcloraclo -Turir, Sào f-uís-MA, CEP
65.065-470, represenraclo pelo Sr. EDiI,SON SOUZA DE IJIIITO,
¡rortador do RG:2.948.929 SSP/DI.' c o CPF 778.385.487-72 nas

quanticladr,'s cstinradas. dc acorcio conr a classificução por ela alcança-

da, atcnticnclo as concliçòcs ¡rrcvistas no instrunrcrrto convocatór'io e

as constilntes clesta Atâ cle Registro dc l)reços, sujeitanclo-se as p¿ìrtes

às norur¿rs estabeleciclas na l-ci Fcdcral 13.303/2016. Lei Fcrlcral n'
I0.520/2002, f)ccreto F-erlcr¿rl rr" 3.555/2000, Rcgulunrento de I-i-
citações e Contratos tla N4¡\PA, Lci Corrrplcnrcntar n" 123/2006,
Lei Estadual n" 9.529, de 23 tlc clezcnrbro dc 2t) I l. da Lei Esfadual
n" 10.403, de 29 cle clczenrbro clc 2015, clo l)ccrcto Est¡dual n"
36.184, rlc 2l de seferlbro dc 2020 c dt'¡¡ais rrorrrrirs pcr-tir.rcntt:s à

es¡récie. Ct,ÁUsUl-A PRf N,llìttìA -- Do Ol].tt.lTo A presenre Ara
telì llor objeto o lìegistlo cle ¡rlcços ¡r:rla aclr,risiçrìo tle equipurnenLos
cle infbr:nrática, cspecilìeados uo À¡rcro I do I:.dit¡l do PRIiCÃO N"
0l/202t -.N'lAl);\ que l)assa a lìrzrrr'|r|lc- ticsta ¡\ta. juDtarìlelrtc conl
a clocuurerrtaçiìô e prollost¿ì dc ¡rreços allrr:sentrLiîs ¡rclas lìcitantes
verrcetloras, conlorme consta nos zrutos clo proccsso n" 173318/2020

- N'l^.1',A. Parágrafo Primciro - Ilstc instruurerrto nrìo obriga a con-
tlataçào. neul lneslno nas quar.ìtidades inclicadas no ¿\NEXO ÚNICO

deste docnmenro, podendo o ÓRGÃo PARTICIPANTE plorroüèì.,ag_=

aquisiçòes cle acordo colr suas necessidades. CLÁUSULA SEGUN-
DA - DA VIGENCIA DA AlA DE REGISTRO DE PTIEÇOS A
presonte"Ata terá vali<Jade de l2 (ctoze) meses, contados-â partrr da

sua pub'iicaçzìo. CLÁUSULA TERCEIRA - DA cERÊNcIA DA
ATA DE RECISTRO DE PREÇOS. O gerenciarnento deste irlstru-
IIenIo cabeTá à EMPRESA MARANHÃO PARCEzuAS _ MAPA
attavés da I)iretoria de Negócios Mobiliários e Licitaçòes, rìos seus

aspectos opelacionais. Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Re-

gistlo de Pleços poderá ser utilizacla pala aquisições clo respectivo
objeto pol enrpresas pirblicas e sociedades de economia rrista.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇOES E
QUANTITATIVOS Os preços registrados, as especificações dos

equiparnerrtos de ìnfolmática, os quantitativos, empresas beneficiá-
rias e le¡rresentante(s) legal(is) das ernpresa(s), encontrar¡-se elenca-

dos no ANEXo Úxtco da Ata de Registro de Preços. cLÁUSUr-A
QUINTA - Do(S) LOCAL(rS) B PRAZo(S) DE ENTREGA Pa-
rágrafb Prinreiro A Contratada fìca obrigada a fornecer os eqLti¡rt-

rnentos de inf'olnrática nos endereços colltidos na Oldenr de Scrviço
enriticla pelo Órgào Contratante Parágralb Scgundo - O ¡rrazo ¡rara
o início clc ibrnecinrelrto clos equi¡ranrentos será de acordo conl ¿ì ne-

cessidacle do Órgào participante, contados a partit do recebinrento da

"Order¡ de Forneci¡nento" ou "Contrato", de acordo conr o Tenno cle

Relerência - Anexo I clo Edital. CLÁUSULA SEXTA - DAS CON-
DfÇOES DE ENTlìEGA A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatá-
ria(s) desta Ata de Registlo de Preços set'á convocada a firrrrar contra-
tações de lornecimento, obsen¿adas as condições fixadas r.rcstc

instlumento, no edital e legislaçào pertinente. CLÁUSUL^ SÉTI-
N{A - DA REVISÃO DE PRBÇOS Os preços registrados nlanter-
-se-ão ir.raltelados pelo per'íodo de vigência da plesente Ata, aclmitida

a revisão no caso cle desequilíbLio da equação econôuico-financeila
inìcial cleste instrr-rniento. Parágrafo Primeir<l - Os preços le¡;isLra-

dos que solrcr-enr revisão, não ultrapassarão os preços praticaclos no

nretcaclo, mantenclo-se a diferença ¡rercentual apurada entre o valor
originalnente constante da proposta e aquele vigente no nrelcado à

époc4 do legistlo. Parágrafb Scgurrdo - Caso o pleço legistrado scja
superior'à módia dos preços de nrcrcado, o ÓnCÃO GERENCIA'
DOR solìcitar'á ao(s) Fornecedor'(es), rnediante corresponclôncìa, r'c-

cluçào do pleço rcgistrado. de forrna a adequá-lo ao rlercado. Cl,¡( U-
SULA OITAVA _ DA ADESÃO A ATA ÐE REGIS'I-RO DI]
PRÐÇOS Dcsde que devidan¡cute justifìca<Ja a vant¿rgem, a ata (lc

registro de plcços, dnlantc sua vigôncia, poderá ser utilizadâ por c'nl-

presas pirblicas ou sociedades de econorria mista que nào te¡rhalr.r

palticipado clo cert¿rre licitatório, mecliante anuência do órgào geren-

ciaclor. I)nrágrafo Prirnciro - As ernpresas pÍrblicas ou sociedades
cie econouria rnista qr,re não participalarn do registro de preços, quan-

do desejareur fazer uso da ata de registto de preços, deverão consultar
o ór'gão gerenciador da ata para rranilestação sobre a possibilidade de

adesão. Parágralb Scgundo - Caberá ao fornecedol l¡enefìciário da

ata de registlo de preços, observaclas as condições nela estabeleciclas,
optar pela aceitação ou não clo forneciurento decorrente de aclesão,

desde que não prejudique as obrigações presentes e lutulas decorren-
tes da aLa, assur.nidas cour o ór¡¡ão gerenciador e órgãos particil)antcs.
Parágrafo Tcrcciro - As aquisições ou contratações aclicionais a quc

se refère este altigo não poder'ão exoe<let, por enticlacle, a cer'ì.ì por

cento dos quantitativos dos itens do instrur¡ento convocatório e rcgis-
trados trg ata clr: rcgistro cle preçus para o ór'gão gerenciaclol e ór'giìos

¡rer'lìcipanlcs. nño ¡roderrclo aintla, exceder na totalidade, ao cluintrt¡rlcr

do cllrantitatìr.o do itcrn rcgistlirdo na ata de legistto de ¡leços ¡rala o
ór'gào gr:rcncindor e tilgãos palticipantes. independente do nirnrr:ro do

enridadcs quc aderi[eur, CLÁUSIJI,A NONr\ - DO ILIiGISl'R0
ADICIONT\1. l)E PIIEÇOS Após o encerlarrento da etapa coml)c-
titiva, os licitantes ¡rocleriro lecluzir seus preços ¿ro valor da propostít
do licitante vcncedor; l):rráglato Pri¡neiro - Para registro ar.lioional
tle preços clos denrais licitantes será exigido à análise das clocunrcnta-

ções de habilitaçiro; T¡rrrágralir Segundo - r\ apresentação de novas
propost¿ìs nào prejuclicarh o resnltado clo certarne ern relaçào ao lici-
tante venceclor; l'ar:igraf o'lerceiro - Alérn do preço do I " (prirnciro)
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colocado. serào regish'atlos preços de outl'os f'ollL--cedoles, desde qr,re

as ofertas sejarr enr valores iguais ao do licitante,,,enceclor; Parágra-
lb Quarto - O registro l quc se rcferc o parágralo terceiro, tenl ¡)or
objetivo o cadastro rle rcselva. no caso tlc'exclusào do primeiro colo-
cado da Ata de Registro de Prcços, nas hipóteses plcvistas nos arts. 39
do Dec. Estaclual 36.18412020, clevenclo ser registlacìos obedecendo a

order.n ¡rrevista no art. 19, $ 3, do referido Decreto Iistaclual; CLÁU-
SULA DECIMA _ DO CANCEI,AN,fENTO DA ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS. Parágralìl Prinreiro - A presentc Ata cle Regis-
tro de Prcços poclerá ser cancelacla cle pleno direito, pelo ÓnCÀO
GERENCIADOR, quando: a) O Fornecedor não cuu.r¡rrir as obriga-

ções constantes clesta Ata de lìegistro tlc Pleços; b) Nào retiral o con-
tÍato orì insh'ullrento equivalel'ìte llo lllazo cstal¡elccido pela Adrrrinis-
traçào, sern justifìcativa aceitável; c) Niìo aceitar reduzir o seu preço
registrado, na hipótese tlcstc se tolnar su¡rerior àquelcs praticados no
nrercado; d)Soller sançiìo prt:vista no art. 7o da Lei 10.520/2002; e)
Por lazões de interesse públrco devidar¡e nte demorrstladas e jr"rstifica-

das pelo(s) ÓncÀo1s; PAlì'ftcn)AN'fLì(S) ou peto ónGÀo Ge-
IIENCIADOR ou ¡ror lato supervcnie nte^ clecorrcnte de caso foltuìto
ou lbrça ntaior clue prejudiqLre o cunr¡trinrerrto cla ata. T'arágrafo Se-
gundo - Ocorrendo cancelarnento do ¡rleço re¡¡isn ado, o(s) Fornece-
clo(es) scrá(ào) conrunicaclo(s) f'ornralrnente, atlavél; de clocu¡¡ento
que serájuntado ¿ìo proccsso adr¡irrìstlativo da plcsentc Ata, após sua

ciência. Parágrafo Tercciro - No caso de recusa clo Fornececlor em
dar ciência da decisão, a corlunicação scrá fèita atlavés de ¡rublicação
no Diário Oficial do Estado clo Maranhiìo, considcranrlo-se cancelado
o preço registrado a paltir clcla. Parágrafb Quarto - A solicitação do

Folnecedol para cancelâmento dos ¡leços registt.ados poderá nào ser
aceira pelo ÓttCÀO GERENCIADOR, facultanclo-se à esre, nesre
caso, a aplicaçào das penalidacles cabiveis. CLÁUSULA DÉCIN,I^
PRTMETRA - DA PIJBLTCAÇÃO O ÓnCÃO GERENCTADOR
fará ¡rublicar a Ata no Diário O1ìcial do Estado, após sua assinarur.a,
nos renrìos da Legislação vigenre, CLÁUSULA DÉCrMA SEGUN-
DA - DAS DISPOSIÇOES FIN,.\IS Todas as alrerações qr:e se lìze-
rem necessár'ias serão registradas ytor intermédio de lavr.atur.a de Te¡.-

nlo Aditivo ou A¡rostilanrento, a presente Ata de Registro de Prcços,
confbrrle o caso. Paráglafo Printeilo - lntegra esta Ata, o F.dital de
PREGÃO PRESENCIAL N" OI/202I - MAPA e SeIIs anexos e aS

propostas clas erlpresas legistradas nesta Ata. Parágrafb Scgundo -
Poderá haver rrrodificações nos locais de entrega dos equiparnentos
caso erì.r qLre a CONTRATANTE notificar'á a CONTRATADA. Pará-
grafb Tcrceiro - Os casos omissos serão resolviclos de acorclo corl a

Lei n" 13.303/2016, Lei n" 10.520/2002, a Lei Complernentar no

123/2006 e o Decrero Esradual rf 36.184/2020. CLÁUSULA Dtict-
M¡\TERCEIRA - DO FORO. Fica eleito o foro da comarca des[a
cidade de São Luís. capital do Estado do Maranhào, conl renilncia
explessa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para diri-
mir quaisquel dúvidas oliundas do presente insttumento. E ¡tor esta-
rern, assirr,justas e contratadas, as partes assinam o preserìte, na pre-
sença cle duas testenru¡rhas. São Luís,01 de junho dc 2021.
ANTONIO DE .IESIJS LEITÃO NUNES.DIRETOII-PRIiSEI.
DENTE DA MAPA, EDÍLSON SOUZA DE BRTTO, CPF
778.385.48'7-72: TECIINOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRI-
MENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP CNPJ: 05.060.367/000t-14.

ANEXO UNICO

RElr.: ATA DE REGIS'I-RO DE PREÇOS N" 02/2021. PREGÃO PRESENCÍ¡\L N." 0l/202t - MAPA. PROCESSO N." t733t8/2020
- MAPA. VIGENCIA: | 2 ivlESES Estc (locunìcnto inte gra a Ata de Rcgistro dc Prcços tt" 0212021 cclcbratla pcrante a MARANHÃO
PARCERIAS - i\'lAPA, cnr f ace rì rcalização rlo Pn:grìo Prcscncial 01/2021- N'IAPA. OB.IETO: aquisição de equipamcntos rle infornrá-
tica, conlbrrne Tcrmo rle Rcf'c¡'ôncia.

QUADRO I - DADOS DA EMpRES¿\ BENl.tt'tCtÁRIA.
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São I-uís, 0l de junho dc 202 l. AN'i'oNIO DLr Jlìsus LEI'lÀo N UNES-DIRË'foR-ptìlìsutDIlNl'E DA MAPA. EDÍt-soN souzA DIj tstìt-
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