
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 47/2014
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 25/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2014

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES

DO TIPO ALL IN ONE,  NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES DO TIPO WORKSTATION COM

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON SITE POR 60 (SESSENTA) MESES

VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  R$ 270.268,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL

DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 (DOZE) MESES

A Câmara Municipal de Londrina, com sede na Rua Gov. Parigot de Souza,
145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina – PR, inscrita no CNPJ sob o nº
78.316.064/0001-93,  neste  ato  representada  por  seu  Presidente,  Vereador  RONY  DOS
SANTOS ALVES, portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXXX e inscrito no CPF
nº  XXXXXXXXXX,  em  face  da  classificação  das  propostas  apresentadas  no  Pregão
Presencial  25/2014,  cujo  resultado foi  homologado em 22 de  dezembro de  2014 resolve
registrar  o  preço para  a  eventual  aquisição  de  microcomputadores  do  tipo  all  in  one,
notebooks e microcomputadores do tipo workstation tendo sido o preço ofertado pela empresa
TORINO INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.619.767/0001-91, com sede
Rua Rita De Carvalho Monteiro, nº 120, complemento 130, CEP nº. 18.085-750, Retiro São
João,  Sorocaba,  Estado  de  São  Paulo, neste  ato  representada  pelo  Sr.  MARCELLO
KAZUYOSHI TANABE, portador da Cédula de Identidade nº  XXXXXXXXXX e CPF nº
XXXXXXXXXX, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame, para os itens 1, 2 e 3
nos termos abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 O objeto do presente instrumento é  o registro de preços  para eventual  aquisição de
microcomputadores  do  tipo  all  in  one,  notebooks  e  microcomputadores  do  tipo
workstation com garantia e assistência técnica on site pelo prazo de 60 (sessenta) meses,
conforme especificações do Termo de Referência do Pregão Presencial  25/2014, em
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anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO VALOR DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2 A presente Ata de Registro de Preços possui valor de R$ 270.268,00 (duzentos e setenta
mil duzentos e sessenta e oito reais).

3 Os preços unitários registrados na presente Ata de Registro de Preços são os seguintes:

Item Descrição Marca e
Modelo

Qtde. Preço
Unitário

Preço
Total

1 Microcomputador All in One, com 60 meses
de garantia on site, conforme especificações
do Anexo I do Edital.

HP 400 AIO 50 R$
3.320,00

R$
166.000,0

0

2 Notebook  Ultrafino,  com  60  meses  de
garantia on site, conforme especificações do
Anexo I do Edital.

HP  Elitebook
745

15 R$
3.950,00

59.250,00

3 Microcomputador  Workstation,  com
Monitor  de  23  polegadas  e  60  meses  de
garantia on site, conforme especificações do
Anexo I do Edital.

Workstation
HP Z230

6 R$
7.503,00

45.018,00

Valor Total R$ 270.268,00

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços,
referente  ao  presente  certame,  correrão  por  conta  da  dotação
01.010.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.35.00 – Equipamentos de processamento de dados
constantes do Orçamento-Programa vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,  a contar da data de
assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

6 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1º do referido artigo.

7 O preço registrado poderá  ser  revisto em decorrência  de  eventual  redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
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Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as necessárias negociações junto
aos fornecedores.

8 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o fornecedor
para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

8.1 Se o fornecedor não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

9 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o Fornecedor
não  puder  cumprir  o  compromisso,  o  Departamento  de  Suprimentos  e  Patrimônio
poderá:

9.1 Liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de prestação de serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

9.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

10 Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  Departamento  de  Suprimentos  e  Patrimônio
deverá  proceder  à  revogação  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  adotando  as  medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

11 O Fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

11.1Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
11.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
11.3Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
11.4O  Fornecedor  poderá  solicitar  o  cancelamento  do  seu  registro  de  preços  na

ocorrência  de  fato  superveniente  que  venha  comprometer  a  perfeita  execução
contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

12 As especificações, quantidades e condições de entrega e aceitação dos equipamentos,
bem como os prazos e condições da prestação do serviço de garantia on site pelo prazo
de 60 (sessenta) meses constam do Termo de Referência do Pregão Presencial 25/2014

13 A cada contratação será emitido instrumento de contrato específico, do qual constará a
quantidade dos equipamentos e sua descrição, o preço, as obrigações da Administração
e do fornecedor registrado, as penalidades e demais condições do ajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS
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14 Constituem documentos anexos a esta Ata de Registro de Preços o Edital do Pregão
Presencial 25/2014, os anexos que o compõem – principalmente o Termo de Referência
e a proposta da empresa com preço registrado.

15 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123,
de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

Londrina, 22 de dezembro de 2014.

Rony dos Santos Alves
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Marcello Kazuyoshi Tanabe
Representante Legal
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