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ATA DB RBGISTRO DE PREÇOS N.003/2021-MAPA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 173318/2020
PREGÃO PRBSENCIAL N' OI/202I _ MAPA

Pelo presente instrumento, a MARANHÃO PARCERIAS - MAPA., inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o no 06.281.79410001- 95, com sede à Rua da Estrela,
473 - Centro (Praia Grande). CEP: 65010-200 - São Luís/MA, neste ato representada pelo seu

Diretor-Presidente o Sr. ANTONIO DE JESUS LEfTÃO NUNES, doravante denominada
ORGÃO GERBNCIADOR, para atender as demandas da MAPA, considerando o PREG.Ã,O N'
0l/2021- MAPA, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado registrado na Ata da Sessão

Pública realizada ern 1210412021 indica como vencedor a empresa: K R COSTA SAMINESBS-
ME, no CNPJ: 03.779.98110001-05, conforme hornologação publicada no DOE do dia
1210s12021.

RESOLVE:

Registrar o preço do EQUIPAMENTO propostos pela empresa K R COSTA SAMINESBS-
ME, inscrita no CNPJ: 03.779.981/0001-05, localizada na Avenida 3, No 25-A, sala 202,
Maiobão, Paço do Lumiar-MA, CEP 65.130-000, representado pelo Sr. FERNANDO CÉSAR
GOMBS SAMINESES, portador do RG: 107.522.399-4 SSP/MA e o CPF 515.629.0t3-20, nas
quantidades estimaclas, cle acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-
se as partes às normas estabelecidas na Lei Federal f3.303/20f6, Lei Federal n. 10.520/2002,
Decreto Federal n" 3.555/2000, Regulamento de Licitações e Contratos da MApA, I-ei
Complementar n" 12312006, Lci Bstadual n" 9.529, de 23 de dezembro de 2011, cla Lei
Estadual no 10.403, de 29 dc dczembro de 2015, do Decreto Bstadual n' 36.184, de 21 de
sctembro de 2020 e demais normas pertinentes à espécie.

CLAUSULA PRIMEIRA _ DO OBJBTO
A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para aquisição de equipamentos de
informática, especilÌcacJos no Ancxo I do Edital do PRBGÃO N' 01/2021 - MAPA que passa a
fazer parte desta Ata, juntantente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas
licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do processo n' 17331812020 - MApA.
Parágrafo Primeiro - Este instrumento não obriga a contratação, nern mesmo nas quantidades
indicadas no ANEXO ÚNlco deste documento, podendo o óncÃo PARTICIpANTE
promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SBGUNDA _ DA VIGÊNCIA DA A'TA DE IìBGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata terá validade de l?. (doze) meses, contados a partir da sua publicação.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DA GBRÊNCIA DA ATA DB REGISTRO DE PREÇOS
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O gerenciamento deste instrunrento caberâ à EMPRESA MARANUÃO paRCERIAS - MAPA
através da Diretoria de Negócios Mobiliários e Licitações, nos seus aspectos operacionais.
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizadapara aquisições
do respectivo objeto por empresas 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 beneficiárias e representante(s) legal(is) das empresa(s), encontram-se elencados no
ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de preços.

CLAUSULA QUTNTA - DO(S) LOCAL(rS) E PRAZO(S) DE BNTRBGA
Parágrafo Primeiro - A Contratada fica obrigada a fornecer os equipamentos de informática nos
endereços contidos na Ordem cle Serviço emitida pelo Órgão Contratante Parágrafo Segundo -
O prazo para o início de fornecimento dos equipamenros será de acordo com a necessidade do
Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" ou "Contrato",
de acordo corr o Termo de Referência - Anexo I do Bdital.

CLÁUSULA SBXTA _ DAS CONDIÇOES DE ENTRBGA
A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a

firmar contratações de lbrnecirìrento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital
e legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RBvISÃo DE PREÇOS os preços registrados manter-se-ão
inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio
da equação econômico-fìnanceira inicial deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o
ÓnCaO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do
preço registrado, de lornra a adequá-lo ao mercado.

CLAUSULA OITAVA - DA ADESÃO A ATA DE RBGISTRO DE PREÇOS
Desde que devidalnente jrrstificada a vantagem, a afa de registro de preços, durante sua vigência,
poderá ser rrtilizada por empresas públicas ou sociedades de economia mista que não tenham
participado do ceftame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Parágrafo Primeiro - As empresas públicas ou sociedades de economia mista que não
participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços,
deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observaclas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
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adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não
poderão exceder, por 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, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do núrmero de entidades que aderirem.

CLAUSULA NONA _ DO REGISTRO ADICIONAL DB PREÇOS
Após o encerramento da etapa courpetitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da

proposta do licitante vencedor;

Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à
análise das documentações de habilitação;

Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do ceftame
em relação ao licitante vencedor;

Parágrafo 1'erceiro - Além do preço do lo (primeiro) colocado, serão registrados preços de
outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;

Farágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de
reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses
previstas nos arts.39 do Dec. Estadual 36.18412020, devendo ser registrados obedecendo aordem
prevista no aft. 19, $ 3, do referido Decreto Estadual;

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTo DA ATA DB REGISTRo DE PREçoS.
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno
direito, pelo ÓRcÃo GERENCIADOR, quando: a)o Fornecedor não cumprir as obrigações
constantes desta Ata de Registro de Preços; b) Não retirar o contrato ou instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Adnrinistração, sem justificativa aceitâvel; c)Não aceifar reduzir o seu
preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqr.reles praticados no mercado; d)Sofrer
sanção prevista no art. 7" da Lei 10.52012002; e) Por razões de interesse público devidamente
demonstradas e justificadas pelo(s) ÓncÃo1s¡ PARTICIPANTE(S) ou pelo óncÃo
GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que
prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Segundo - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão)
comunicado(s) fomralrnente, através de documento que será juntado ao processo administrativo
da presente Ata, após sua ciência.
Parágrafo Terceiro - No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a
cornunicação será feita atravós de pubticação no Diário Oficial do Estado do Maranhão,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.
Parágrafo Quarto - A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados
poderá não ser aceita peto ÓRcÃo GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a
aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMBIRA _ DA PUBLICAÇÃo
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O ÓnCÃO GERENCIADOR fará publicar a Ata no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura,
nos termos da Legislação vigente

cLÁusULA, DÉCrMA SEGUNDA - DAS DISPoSIÇoBs FrilaIS Todas as alterações que se

fìzerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou
Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

Parágrafo Primeiro - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃ.O PRESENCIAL N" 01/2021 -
MAPA e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

Parágrafo Segundo - Poderá haver modifìcações nos locais de entrega dos equipamentos caso
ern que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Leino 13.30312016,Lei
n' 10.52012002, a Lei Cornplementar n" 12312006 e o Decreto Estadual n" 36,184/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA TBRCEIRA - Do FoRo
Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente instrumento

E por estarem, assiln, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas
testemunhas.

São Luís - MA, 26 de maio de 2021

\.tJ'^-4

ANTONIO DE JESUS LEITÃO NTINES
D I RETOR.PRESIDENTE DA MAPA
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ANEXO UNICO

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'003/2021
PREGÃO PRBSBNCIAL N.' OII2O2I - MAPA
PROCESSO N.' I733I8I2O2O _ MAPA
VIGENCIA: 12 ME,SES

Este documento integra a Ata de Registro de Preços n" 00312021 celebrada perante a

MARANHÃO PARCERIAS - MAPA, em face à realização do Pregão Presencial rìo

0112021|Ii4.APA.

OBJBTO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática,

QUADRO I - DADOS DA EMPRESA BBNEFICIARIA

QUADRO 2 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁUCA

São Luís-MA,26 de maio de 2021.

¿t'- )r-"-,
ANTONIO DE JI]SUS LEITÃO NUNES

DIREI'OR-PRESIDENTE DA MAPA
FERNANDO S

K Iì COS

MAPA/MA
norha: ,1110
Y;o; n" tttilï?ozo

CNPJ: 03.779.98 l/000 I -05 Telefone/Fax: (98) 983508050
Endereço: Avenida 3, N" 25-A,, sala202, Maiobão, Paço
do Lumiar-MA, CEP 65.130-000

E-mail :krccornercio@gmail.com

UNIDADE
QIJANTID

A.DE

EMPRESA

BENEFICIÁRIA

VALO:R

UNITAR.IO

2

SWITCII

GERBNCIÁVEL 24

PORTAS

E,specifìcação técn ica :

conforme Anexo I-A

ESPECIFICAÇÕES.

Um 12 K R COSTA

SAMINESES-ME
R7.250,00 RS 87.000,00

Rua da

CNPi: 06.281.79410001-95 . Fone: {98) 3214 1OO1
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AT¡\ DD |ìEGISTIìO DE PREÇOS N' 03/2021-N,IAPA. PRO-
CESSO N" t733I8/2020 - IVIAI'A. PI{DGÃO I'RESENCIAL N'
0112021- N{APA. Pelo plcsente instrurìrento, a N'l.\RANIIÃO PAR-
CERIAS - MAPA, insclita no Cadastr-o Nacional de Pessoa Jur'ídica
- CNPJ sob o n' 06.28 I ,79410001 - 95, corn sede à Rr¡a da Estrela,
473 - Ce¡rtro (Praia Grande). CL,P: 65010-200 - Sào LLrís/MA, neste

ato represenrada pelo scu l)irctor.Prcsidcnte o Sr-. ANTONIO DE JE-
SUS I-ElTÀO NUNES, CPF: 409.486.253-68. clor.avanre denorÌina-
da OIÌGÃO GERENCI¡\DOII, consitlerando o pllEGÃO pRE-
SENCIAL N" 0l /2021 .- Nl Al'4, cujo lesultado fbi re¡¡isrrado na Ata
da Sessào Pública realizada en 1210412021, inclicando corro vence-
dora a enrplesa l< R COSTA SAN'IINESES-ME, inscrita no CNPJ:
03.779,981/0001-05 e a respectivâ horrroìogaçào às lls. l38l do Pro-
cesso n" 17331812020.1ìESOL\¡lì: Regisrrar os l)reços do EQUII,A-
I\{ENTO proposto pela em¡rlcsa I( R COSTA SAN,IINESES-N{E,
inscrita no CNPJ:03.779.9ft1/0001-05. Iocalizada ¡ra Avenida 3, No
25-4, sala 202, Maiob¿ìo, Paço clo Lunriar-MA, CEP (r5.130-000, re-

¡rresentatlo pclo Sr'. FlìlìNANIX) Cf'ìSAlì GONllls SANIINESES,
¡rortador do RG: 107.522.399-4 SSP/N,lÀ c o CPF 515.629.013-20
nas (Ìuantidades estinradas. cle ar:ordo corrr a classifìc¿rçào por ela al-
cançada, ate¡rdcndo as conrlìçiles prcvistas no instnrrento convoca-
tório e as consta¡ltes desta At¿ cle Iìegistro de Prcços, sujeitanclo-se as

partes às nolrnas eslabcleciclas ua l.ci !'ederal 13.303/2016, Lci Fe-
deral no I0.520/2002, Dcg'cto Fcclcrrl n" 3.555/2000, Regulrnren-
to de Licitações e Contralos rl¿r N'lAPA, Loi Corn¡rlenrcntar nu

12312006, Lei llstadual n" 9.529, tlr:23 dc tlczcnrblo de 2011, da
Lei Estadual n" 10.403, dc 29 de clczcmbro dc 2015, tìo f)ccreto
Estadual n'36.184, dc 2l dc sclcnrbro dc 2020 e de¡rrais noullas
perr¡nenres à espócie. cr-ÁusIJl,A PIIIN,IEIRA - DO OR.IETO A
presente Ata tetn ¡rol objeto o Iìcgistro de preços para aquisição de
equipamcntos dc inlonlática, especificados no Anexo I do Edital do
PREGÃO N" 0l/2021 - NIAPi\ que l)assa a firzer par.te desra Ata,
juntanrente corr a clocurlentaçào e llroposta de pleços apresentadas
pelas licitantes vcncedoras, conlorrne consta nos autos do processo n')

173318,'2020 - MAPA. Parágraf o Prinrciro - l:ste instrumento rìão
obriga a contratação, nenl nresnlo nas quanticlades indicadas no
ANIìXO ÚNICO tlesrc clocunrenro, podc-ncio o ÓRCÀO pAR'flCì-
PAN'lE prolrover as aquisições de acoldo cotìì su¿ìs necessidades.
CLÁIJSUI-A SEGUND¡\ - DA VIGÊNCIA DÂ ÀT¡\ DE IìEGIS-
TIìO Dlì PIìEÇOS A ¡rleserrtc Ata terri validaclc de l2 (doze) nreses,
conrados a ¡:artir da sua publicaçào. Cl.ÁtJSUL^ TERCEIRA - DA
GERÊNCrA D^ATA Dìt REGtsl'lìO DE PREÇOS. O ger.encia-
rnento dcste instrumenlo caberá à IiMPIìESA M,AIIANI-lÀO PAIì-
CERIAS -- MAPA ah'ar¡tis dr Diretoria dc Ne¡tócios Mobiliários e

Licitaçòcs, nos seus asllectos ope raciorrais. Parzigralo Prinlcir.o - A
presenie Ata cle Registro dc Preços ¡roclerá sel utilizrda pam lquisi-
ções clo lespectiVo objr.to l)or c-¡tlllresas pitblicas r: socicdades de eco-
nouria rrrisra. CLÁUSULA et,l,,\RTÂ * DoS ptìEÇoS, ESPE,CI-
FfCAÇÕES E QUAN'l-l'l'Â1"t\/OS Os ¡rrcços rcgisrraclos, as

es¡recificaçÒes dos equi¡tanrcntos dr: infbrrnirtir:a. os quarrtitativos,
eulpresâs benefìciár'ias c repr'ùscnranrcls) legal(is) clas empr.csa(s), en-
contrlnr-se elencaclos no ANEXO ÚNtCCl cla Ara cle Regisrro de
Pleços. c[.ÁtJSIIr-A erJrNl'A - DO(S) t,OCAt-(tS) E pRAZO(S)
DE ENI'|ìEGA Parágraf o Plinrciro - A Contr¡tada fica obr-igada a
lornecel os eqtripanrentos dc inlornrhtica nos enclercços contidos na
Or<lerl cle Serviço enriticla pr:lo i)r'gào Coutriì(¡¡ìtc Prrrigrafo Se gun-
do - O ¡rrazo para o início de lolrrcoinlento dos cquiparnentos será de
acordo corl.l a necessidatle clo Órgrìo particillante, contados a pâttir do
l'ecebilucnto da "Ordent cle l:ol'r.rcciutento" ot¡ "Contrato", de acordo
conr o Tcrnro dc Rr:fi:r'ôncia - ¡\ncxo I rlo Erlital. CLÁUSUI-A SEX-
TA - DAS CONDIÇÕES DIi li,NTRtìGA A(s) r:nr¡rrcsa(s) detento-
ra(s)/consignarriria(s) clcsta Ata de Tlcgistro de Pfrrços será convoc¿rda
a firmar contrataçòes clc fbrnecirlonto, ol¡servaclas as conclições fixa-
das neste instrurlcnto, no cclital e legislaçào pertincntc. CLÁUSULA
SETINIA -. DA REVISTIO Dtì PRIIÇOS O, ¡rr"ço. registr.ados
r¡anter-se-ào inalteraclos pelo período de vigência cla ¡rresente Ata,
adnlititla a revis¿ìcr no caso clc clesccluilíblio da equaçzìo econôrnico-fì-

nanceira inicial deste instl'umento. Parágrafb Prinreiro - Os
registrados que sofrerern revisào, nào ultrapassat.ào os preços pr.íìtica-
dos no rneli¿rclo, mantendo-se a diferença percentual apurada cntrc o
\/alor orig¡nalrrente constante da proposta e aquele vigente no nrerca-
do à época do regish'o. Parágrafb Segundo - Caso o preço registr.ado
seja superior à média dos preços de mercado, o ónCÀO GEIìEN-
CIADOR s.ll icitará ao(s) Fornececlor(es), rnediante corresponclência,
redu.ção clc pleço registlado, cle forma a adequá-lo ao rnercaclo.
CLAUSULÂ OI'|'AV¡\ - DA ADESAO A A'1l\ DE REGISTRO DE
PREÇOS Dcsde qr.re devidar¡ente justificacla a vantagerìl, a âta de
registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utìlizada poi.elr-
presas p¡iblicas ou sociedades de economia rnista que nào tenlranr
palticìpado clo cel'tante licjtatório, mediante anuência do órgão eeren-
ciador. Parágralb Pri¡neiro - As eurpresas pirblicas ou sociedatles
de econornia n.rista que não participaram do registr.o de pr.eços, quan-
do desejarerr làzer uso da ata de registro de preços, deverão consultar
o ór'gào gclenciador da ata pat'a rnanitèstação sobr.e a possibilidade dc
aclesào. Parágrafb Scgundo - Cal¡erá ao fornecedor bencficiário cla

ata de registro cle pleços, observadas as condições nela estabelccidas,
optar pela accitaçào ou não do fbrrrecimento clecorrente cle aclesào,
desde que não ¡tlejudique as obrigações presentes e ftrtul.as decor.r.c¡r-
tes da ata, assurnidas corn o órgão gerenciador e ór.gãos p¿u1ic¡píìrìtes.
Parágralb -fcrcciro 

- As aquisições ou contratações adicionais a qLrc

se refère este alti¡¡o nào poderào exceder, por entidacle, a cenl por
cento dos qrìantitativos dos itens do insttunlento convocatório e regis-
trados na ata de registlo de preços ¡rara o órgào gerenciador e órgãos
palticipantes, não ¡rodendo ainda, excecler na totalidade, ao quíntuplo
do cluantitarivo do itent legistlaclo na ata de r.egistro cle preços par.a o
ór'gão gerenciador,e ór'gàos participantes, independente do nirr¡er.o clt:
enticlades que aderirern. CLÁUSULA NONA - DO R.ÐGISI'RO
ADICION.\1, DE PREÇOS Após o encenaurento da etapa colll)e-
titiva, os licitantes pocler'ào reduzir seus preços ao valor da proposta
do licitante vcncedor; Parágralb Prinreiro - Para registr.o adìcional
cle preços clos denlais licitantes será exigido à análise das clocuntent¿r-

ções de hal.ilitação; I,arágralb Segundo - A apresentação de novas
propostas nào plejudicará o resultado do cetlanre em relaçào ao lici-
tante venceilor; Partigrafìl Terceiro - Alénl clo preço do l. (pr.inreir.o)
colocado, setìo registlados preços de outros fornecedores, desdc que
as ofertas sej;rrn cn.r valores iguais ao clo licitante vencedor.; par.ágra-
I'o Quarto - O lcgistro a que se relère o partigrafo ter.ceilo. rc¡lr ¡or.
objetivo o caclastro de reselva, uo caso de exclusão do ¡:ritlcir.o colo-
cado da Atâ dc Registro de Pleços, nas hipóteses previstas nos arts. 39
do Dec. Est¿rdLral 36.184/2020, devendo ser r.egistraclos ol¡cdece ntlo a
ordern prsvista no art. 19, $ 3', clo relerido Decreto Estaclr.ral;CLÁU-
SUI-A DÉCIN,{A - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGIS.
'IIIO DE PIIEÇOS. I,arágrafo Prinreiro - A presente Ata cle Regis-
tro de Prcços poderá ser cancelada cle pleno direito, pelo ónCÀO
GERENCI¡\DOIì, qr.rando: a) O F'ornecedor não currrprir. as obriga-
Ções constautes clesta Ata cle Registro de Preços; b) Não letir-at.o cc,n-
trato ou instnlnlento equivalente no prazo estabelecido pela Aclnrinis-
traçào. senr justìficatrva aoeitável; c) Nào aceitar.l.eduzir o seu preço
registlado, ra ltipótese cleste se tornar superior àqueles praticaclos no
rnelcado; dl Sofi'er sanção prevista no ar't. 7, da Lei 10.520/2002; e)
Por razões dc intercsse pirblico devidarnente denlonstt.adas cjustifica-
das pelo(s) OIìCAO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ónCÀO C;1,-
RENCIADOTì ou ltor fàto superveniente, decorrente de caso fìrr¡uito
ou f'orça nraior que prejudique o curlltrinten(o cla ata. parágrafir Sr:-
gundo - Oco¡'rendo cancelamento clo preço registr.ado, o(s) I--orncce-
dor(es) será(ào) corrr,rnicaclo(s) forn.ralmente, através cle clocuntento
que ser'á juntado ao processo adr¡inistr-ativo da pt.esetrte Ata, a¡rós sua
ciência. Parrigrafb Ter.ceiro - No caso de recusa clo l--ornecedor er¡
dar ciência la decisão, a contunicação será feita através cle publicação
no Diário Oficial do Estaclo do Marar.rhão, consicleranclo-sc cancelarlo
o preço t'eg:stlado a paltir dela. Parágrafo Quarto - A soticitaçio clo
Forrrecedor para canccla¡nento dos preços registrados poderá não scr
aceira pelo ÓttCÀO CERENCIADOIì, lacultando-se ¿ì esre, nesre
caso, a aplìcação clas penalidades cabíveis. CLÁ{JSUL^ nÉCMrr
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IRIMEIRA - DA puRr-rcnçÃo o óncÀo GERENCTADoR
fará pLrblìcar a Ata no Diário Ofìcial clo Estado, a¡rós sua assinatura,

nos rermos da Legislaçzìt.r vigenrc. CLr(tJStJL¿t llÉcll'l¡ sEGUN-
DA - DAS fTISPOSIÇOES FINAIS Todas as allclaçòcs que se fize-
rem necessár'ias serão le¡3istladas por intcrrnédio de lavl'atura de Ter-

rno Aditivo ou A¡rostilarnento, a lrresente Ata de [ìegistro de Preços,

confo|rre o caso. I'arágrafo Plinrciro - lntegra csta Ata, o Eclital cle

PREGAO PRESENCIAL N" 0l/202f - MAPA e scus anexos e as

propostas das empresas registladas nesta Ata. Parágrafb Segundo -
Poderá havel rnodificaçòes nos locais de entregâ clos equiparnentos
caso err que a CONTI{ATANTìl notilìcará a COt.\TRAIADA. I'ará-
gralb Tcrcciro - Os casos or.nissos ser'ão lesolviclos cìe acordo com a

Lei n' 13.3()312016, Lei n" 10.520/2002, a Lei CorrrplerrËîtar:.no
12312006 e c Decreto Estadual n" 36.]|84/2020. CLÁUSULA DÉCI-
N'tA TERCEIIìA - DO I.-ORO. Fica eleito o lolo da comarca desta

cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, conr rerrirncia
expressa de qualquel outro, llol mais privilegiado que seja ¡:ala dirì-
rnir quaisqr,rer dúviclas oriundas do presente instnlnento. E ¡ror esta-
rer.n, assim,justas e contratadas, as partes assinam o presellte, na pre-
sença cle duas testenlur.rhas. São I-uís, 26 de maio de 2021 .

ANTONIO DE JBSUS LEITÃO NUNES-DIRETOR-PRESEI.
DENTE DA N{APA. FERNANDO CÉSAR GOMBS SAMINE-
SES, CPF 515.629.013-20: K R COS'IA SAMINESBS-ME CNPJ:
03.779.98I/tt00l-05.

ANEXO UNICO

RÐF.r A't-A DE IìEGIS]-RO Dlì PREÇOS N" 03/202r, PREGÃO PRESENCTAL N.' 0r/202r - M^PA. PROCESSO N.' 1733t8/2020

- MAPA. VIGENCIA: l2 ì\'lESÍlS Estc rlocunrcnto integra a Ata de Registro dc Prcços n" 03/2021 celcbrada perunte a N'IARANìlÃO
PAIICEIì.IAS - VIAPA, e¡n lhce à roalização do Prcgão Prcscncial 01/2021 - N'lAPA. Oß.lE'fO: aquisição de equipanrentos dc infbr-
nrática, conli¡rme Ternro dc Iìef'erência.

QUr\DllO I .-.D¡\DOS DA ENII'RESA BENEI-ICIÁRIA.

ËX'l'l{¡\'l'() I}A Å'l',\ I}l:l }tllG lS'T'Rû Dî PllllÇOS -vo ûl (}l}2¡'2021
PIIOCESS() A DN4 I NI Sl-R Al'lV() n.' 0 1 080-i,,2ti? I . PR F.CÀO t-..t.8-
TRONIC-IO N" 002i202 l. OIÌJETO: lìe gistlo de Prec;os Fara evcr]-
tr,ral ac¡uisiçi.ìo tlt'ci.lr"riplrrrcntc¡s tlc clinratizaçÀo. crrr confenìlidùde
corn r'¡ 'l"cnro cle Oorr¡ri'orriisso l'¡\ll \'' :0l q0l0l2-5. rle intcresse
cla Prel'eitura Nlrinici¡rai de [)aulo lìantos - Vl¡\. l)All'l'Ë.S: l:trel'ei-
tula Munici¡ral dc l)aulo Ranlosiì\{¡\. atrar'ós rla Scclcraria N{r.urici¡ral
<ie Ëclucaçiìo e a ijnìprcsa 1' C R I)O ¡\M¡\R¡\1.. lù ¡\l{ARÄl. l.TDA.
insr:r'ilu no ('NIrJ lru 09.i j3.t)l-5/0001--s I . Plì¡\Z{l D1:. \,}\ i.lDÂD}. DA
,A['Â:Â¡:t'csertte;\tater¿ilalirladcrli: ì2(l[rz*)rnescs.r:t]ntarl¿rapnrfirr.la
cla[a dc sua ilssi¡.riltur'¿i. DÀl¡\ D¡\ ¡\SSINA]'Litì.¡\: lR de ntaio cle 20?-1.
l.)isponír'cl nt¡ rnulal da ¡rrefì:itrtr;r r: Llo sitc u'rvrv.parrlorrinos.ntlr.Í¡ov.br.
FUNDAi\4lN'lA(.AO f .t;[iÁl.: f.ci rl'$.66ói'93, Ar.t. 15. l¡rcìsr¡ ll, I-.ei
n'' 10.5?0"2002-, l.)ccren \'lu¡rir:ilr¡l n" 0(lýr'7021 e l)¿clc1r-r ì\4unicipal n"
0I0l].t2.1 .l'A Ljl..l,4NL. Sl l.\¡A SIl..Vl--ll{¡\. Sc,crcúril \4unicipal tle F"du-
citção, Patrlo lìtn'¡osill{¡\. l8 dc rrnir.l de ?{}21.

P & Þl F E I'f tl ¡l ¡\ 11 t.r N I {. tr PÂ l. I} E P t¿ ¡ì g I Ð E N I' }-l
,¡{iscE¡,rN() - i\,{,4

Ata cle Rcgistlo tle Preços n'' 01 015.01i202 l; Ol.l.lE'l'O. Registro r{e
pl'eçìos prìra futurr¡ e eventu¿rl f-orrtlataçi'io cie Enr¡rlesa especialìzada
rra prestaç?Lo rlc.serviçt-r:i rrrensais cle \.{anr.rtr'nçåo c Consen ação dr:

L,ograclorrros e ¡\reas P¡iblic¿rs 11o \4unicipio cle I)resiticrrte.lusoclino/

L,MFRhISÂ: K R COS1',^ SAMrNËSlìSi-Mf

CNIIJ: ()i.779.9S I i00(} 1"05 Tcle f'¡,,nc¡'l'ax : (98) 983508050

ndeleço: ¡\vcnicla i, N'' 2i-¡\, s¡la l(ll, h{aiobiro, Paçil tlo l,uuriar'-
-N44. Cl-,P ri"5. I "10-000

F.- ma il :k rcconlclc io(lùgmai l.corn

QUT\DIìO 2 - EQUIPAN,IENTOS DE INFORN,IÁTICA

ITE},7 D[.SCRICÃT'} UNIÐ;LÐ ,
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V'AI,O¡I UNI-

TÁr{.r{}
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SWII"CgJ Cr,ìf¡l.lÀ"-
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F-spr'ci f ìcrçao técn i cl :

confirrr¡c ¡\nexo I-Â -
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São Luís, 2ó cle nraio de).021 . ANTONIO DE JESUS I-EITAO NUNES-DIRETOtì-PRESETDENTE DA MAPA. FERNANDO CESAIì cO-
MES SAN4INESIIS. CPlr 515.629.013 20: K R COS1 A SAMINIISES-ME CNI'J: 03.779.981/0001-05.

lrRIlFl]lTtill,,\ Þliåiïlcit t)Åt, ¡)t; P,,tl.Jt,{} tì,tMûs - pt,,t V[4, pr--lo periodo dc l1 (dozr:) rneses; I'TIOIJF.SSO: f]1.(.il5r'2112 l;
PRì.:ICA0 FliLlSì::NCl ¡\1..: 0 I 5i202 l -cTlP f;{.lNJ)^tu4T:Nl'0 t-lrt-
(.i¡\I-: Decrcto n" '/ .8.t)2113 e clemais legislações soll'elat¿s; D¡\'1,.\
D1:: ¡\SS$ìÂ"llill¡\: 20/0.5/2021. l,MllRBSA VIINCI.DORA: ll
rRAZÀ() Lri\4A llIIltl..t-]::Pq CNPJ u.'25.2Itì.73.ì/0001-?8, no va-
lor Giobal cc J{$ 95S.1i00.(J0 (Noveccutos e cincluenta c oiro nì¡l c
oitocentos lr-ais). lNIi()lìlvîA(]OL:S: na Seção de Licita\:ócs, crnail:
cplpj(íNhotnrail.rorr. Ilrcsidentr' .luscelìno/N1Ä ^ 2(1i05,2021. I)anit'l
Nìna Nuncs. Sccle thrio Muuici¡;irl tle Aclministraçiìo.
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,4çÐ${r r,{ EsT,4r}il,4r, Ða p$FltsÂ.,rGRûI'ti{ltirtrìrÂ
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.,\T{} r}{ RÅ'i':E¡tcgÇÃ{) Ë, fr{}.1{{}Loc^ÇÃo D[ t]tspÐx-
sÅ Dli. r.:r_ÌT"4çÅû. Ptì{_}c}lstì{) Àt}il,ltNIsT'tìÂftv(} N.
0{tó748i2ù2 I -AG!)Ðfu-f À. A Ilire tr¡ra-{ieral tlir r\gêrrcíir h,staeiuirl dc
Delèsa r\grtrpr'cLrária tlo 14aranllão, no u.so de suils atribu'çoes legais.
cÌonr flrlcr(' no i\.rtìgo 24. Lnciso X, cla l..ei n" ll.6(r6i9,-] e alicelcaclo
¡ro Pa¡ecer :Ja r\ssessoria Jurídic¿r u" 0 1 46/?02 1 /AsiiÌ-:l.l l J IìlAfi liD-
-ll'1.¡\. clataci¡ cle ()-!/03i2021 , corìst¡uìtii clo Prr¡cesso .Atlrlinistr':rtivo
n" 0066148|2ü21 , ¡rerkr pr*.seute ato" lì¡{l'lFlCA e Il(]lVfOt.O(i¡\ a
DISPì:lNS;\ L)1-:. 1.,1(ll'l'¡\CIAO rçferente à [..ocaçãn cie Inióvel. ¡ralir
fins ¡rãr¡ ri:s;cierlcilis ¡rnra instalaq:ão l: lirncior¡amento ck: ï-iAC cli:.T:rs-

perântinópolís. localiz¡tlo nl Rua Genésio Can'rlho, N' 8,10, Baír-r-o
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