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RESUMO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022
(PREGÃO ELETRÔNICO N° 2/2022)

Aos  22  dias  do  mês  de  junho  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  dois,  a Câmara
Municipal de Rio do Sul, CNPJ nº 83.622.985/0001-14, com sede localizada à
Praça  25  de  Julho,  nº  01 – 2º  andar,  Centro  Administrativo  Municipal  Prefeito
Helmuth Baumgarten, Bairro Centro, no município de Rio do Sul/SC, neste ato
representada pelo seu Presidente,  Sr. Thyago Ferreira Melo,  abaixo assinado,
nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e das demais normas legais
aplicáveis,  em  face  da  classificação  das  propostas  apresentadas  no  Pregão
Eletrônico  para  Registro  de  Preços  Nº  2/2022,  RESOLVE registrar  os  valores
oferecidos para eventual aquisição de equipamentos e acessórios de informática,
a fim de atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal, pelo período de
12 meses, conforme consta no Anexo do Edital do Pregão Eletrônico, que passa a
fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores oferecidos pelas empresas
cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus
representantes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1  CONTRATAÇÃO: Eventual  aquisição  de equipamentos  e  acessórios  de
informática  para atender  ao Poder Legislativo Municipal  de Rio do Sul,  em um
prazo que se estende até 12 meses a partir da assinatura da presente ata, através
do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  conforme  Edital  e  seus  anexos  e  nas
quantidades, especificações, e valores a seguir discriminados:

FORNECEDOR: SILVANI ALTINO DE FRANCA

ITEM
QUANT.
TOTAL

UNID.
ESPECIFICAÇÕES DO

PRODUTO
MARCA

VALOR
 UNT.

VALOR
 TOTAL

2 6 Unid. HD Externo
• Capacidade de 
armazenamento: Mínima de 2 Tb
• Conexão: USB 3.0
• Fornecido com cabo para 
conexão de dados e energia
• Possibilidade de utilização em

Toshiba R$ 424,00 R$ 2.544,00
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sistemas operacionais de 
diferentes fabricantes.

8 2 Unid. Multifuncional Laser 
Monocromática de Grande
Porte
• Tecnologia de impressão a laser
• Monocromática
• Funções: Impressão, 
digitalização e fotocópia
• Velocidade de impressão: 
mínima de 30 ppm, primeira 
página em até 10 segundos
• Impressão frente e verso 
automática
• Velocidade de cópia: mínima 
de 30 ppm, primeira página em 
até 10 segundos
• Resolução mínima de 600 x 600
dpi
• Alimentação de papel: Bandeja
para no mínimo 250 folhas cada, 
e bandeja de alimentação manual
para no mínimo 50 folhas
• Tamanhos suportados: A4, A5,
A6, B5, cartões postais, 
envelopes B5, C5 e DL (mínimo)
• Tipos suportados: Papéis 
laser, normal, fotográfico, não 
tratado, vegetal, cartolina, 
transparência.
• Tipo de scanner: base plana
• Resolução de digitalização:
mínima de 1200 dpi, ótica
• Tamanho: mínimo de 216 x 297 
mm
• Velocidade de digitalização:
mínima de 20 ppm P&B, 8ppm 
Color.
• Conectividade através de cabo 
USB 2.0, ethernet 10/100 e Wi-Fi
• Ciclo de impressão: mínimo de
até 30000 páginas face única por 
mês, mínimo recomendado de até
5000 páginas face única por mês
• Acompanhada de cartucho de 
toner original e não reciclado
• Acessórios: Cabo USB para
conectividade e cabo de força

HP R$ 3.845,00 R$ 6.970,00
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• Observações: acompanhado 
de todos os acessórios 
necessários para o seu perfeito 
funcionamento, respectiva 
documentação e manuais,
ambos em português. Os 
programas e drivers devem ser 
fornecidos em CDROM ou 
indicado endereço WEB para 
download dos mesmos.
• Garantia: mínima de 12 meses,
para todos os itens descritos.

TOTAL ESTIMADO PARA A AQUISIÇÃO: R$ 9.514,00

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E REAJUSTAMENTO

5.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 meses, a partir da
sua assinatura, não sendo permitido prorrogação.

Rio do Sul, 24 de junho de 2022.

__________________________ __________________________
Thyago Ferreira Melo Procurador/Sócio/Gerente

Câmara Municipal de Rio do Sul Silvani Altino de Franca
[assinado digitalmente] [assinado digitalmente]
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