
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2022.
OBJETO: Registro de Preços para eventual
aquisição equipamentos de tecnologia da
informação de natureza permanente, conforme
processo licitatório 22.0.000001242-8, Pregão
Eletrônico Nº 40/2022.

 

Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2022, A DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO TOCANTINS, com sede à Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, s/nº,
Plano Diretor Sul, CEP: 77.021-654, em Palmas-TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
07.248.660/0001-35, neste ato representada por seu Subdefensor Público-Geral, Pedro
Alexandre Conceição A. Gonçalves, nomeado pelo Ato nº 32 de 25 de janeiro de 2021 ,
publicado no DOE 5.774, de 26/01/2021 , e no exercício das atribuições legais que lhe são
conferidas por meio do Ato nº 34/2021, publicado no Diário Oficial nº 5.777, de 29 de
janeiro de 2021, com alterações, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO
GERENCIADOR e as empresas MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI ,
inscrita no CNPJ sob o nº 19.299.157/0001-98, com sede Av.T-2 nº 1810 Qd.34 Lt.16 Sala
09, Setor Bueno, Goiânia-GO, neste ato, representada pelo Sr. Jardel Augusto da Silva,
brasileiro, casado, empresário, portador da CNH 04332090750 - DETRAN/GO, inscrito no
CPF/MF sob o nº 869.323.731-49, residente e domiciliado na Av.Liberdade Qd.78 Lt.02
Bairro Cardoso Continuação, Aparecida de Goiânia-GO; KDG COMERCIAL LTDA ,
inscrita no CNPJ sob o nº 42.286.150/0001-53, com sede na Quadra ACSV SE 62, AV. LO.
13, SN, LOTE 03, PLANO DIRETOR SUL, Palmas - TO, neste ato, representada pelo Sr.
Galdino de Sa Moreira, brasileiro, casado, empresário , portador da Cédula CNH
01206592044 – DETRAN/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.838.941-34, residente e
domiciliado na na Rua 1, nº 17, LOTE 17 QUADRA 25, ITAPOA, Aparecida de Goiânia –
GO; AR6 LICITACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.727.845/0001-96, com sede
rua Campolino Alves, 300,0 sala 414, A-29, capoeiras, Florianópolis - SC, neste ato,
representada pelo Sr.Andre Felilpe Ribeiro Fernandes, brasileiro, solteiro, empresário,
portador da CNH 03823329889 - DETRAN/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.132.489-
88, residente e domiciliado na Rua Maria Degrandis, 87, ap 301, Serraria, São José – SC;
ALESSANDRA MILANI , inscrita no CNPJ sob o nº 79.053.468/0001-02 -, com sede
Rodovia 101, Km 121,5 nº 9555, sala 02, térreo, Cidade Nova, Itajai - SC, neste ato,
representada por seu procurador Igor Nunes Sartori, brasileiro, casado, representante
comercial, portador da Cédula de identidade 7.720.554-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob
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o nº 033.371.089-46, residente e domiciliado em Curitiba – PR e FORNECEDOR
REGISTRADO, resolvem na forma da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Federal 7.892/2013, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Federal 8.538/2015, Lei
Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS , cuja minuta foi
examinada pela Assessoria Jurídica da Defensoria Pública, que emitiu seu parecer,
conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes
condições:
 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para equipamentos de tecnologia da
informação de natureza permanente, visando atender às demandas da Defensoria Pública do
Estado do Tocantins - DPE-TO, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas Termo de Referência, ANEXO I do Edital do Pregão Eletrônico nº 40/2022.
 

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico nº
40/2022 para Registro de Preços, e seus Anexos, Processo Licitatório nº 22.0.000001242-
8, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do
Fornecedor Registrado.
 

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data
de publicação de seu extrato no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins.
 

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata
serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.

4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os
Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.2.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e
convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão
reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
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5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e
administração da presente Ata.
 

5.2 DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)
 

FORNECEDOR: ALESSANDRA MILANI - CNPJ nº 79.053.468/0001-02

Item  Descrição Und QTD Vl
Unit Vl Total

Exclusivo
para ME
e EPP.

Cota
Principal
(80%)

Cota
Reservada
ME/EPP
(20%)
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01  

MONITOR DE VÍDEO
1. CARACTERISTICAS
MONITOR DE VÍDEO1.2. Tela
100% plana de LED, tamanho
mínimo de 21,5 polegadas,
proporção 16:9, brilho de 250
cd/m², 16,7 milhões de cores;1.3.
Resolução mínima Full HD (1.920
x 1080 pixels);1.4. Deve possuir no
mínimo 03 (três) entradas, sendo 01
(uma) entrada do tipo VGA, 01
(uma) entrada do tipo Displayport e
01 (uma) entrada do tipo HDMI.
Não serão aceitos adaptadores para
atender os tipos de conectores
solicitados;1.5. O ajuste de altura
deve possibilitar regulações
(subir/descer) de no mínimo 10 cm
(dez centímetros);1.6. O ajuste de
giro, deve possibilitar que o
monitor seja girado em até 90º,
podendo ser utilizado tanto na
posição horizontal ou vertical;1.7.
Fonte de Alimentação interna para
corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz,
com ajuste automático;1.8. Deverá
ser disponibilizado junto ao
monitor 01 (um) cabo de conexão
Displayport e 01 (um) um cabo de
alimentação padrão NBR 14136;
2. GARANTIA E SUPORTE2.1.
Garantia e Suporte pelo período
mínimo de 36 (trinta e seis) meses
do fabricante, ao qual será
comprovada por documento do
próprio fabricante (declaração,
prospecto e/ou manual) e não
podendo o fornecedor assumir tal
responsabilidade;2.2. Os serviços
de reparo dos equipamentos
especificados serão executados no
local (ON-SITE);2.3. O
FABRINCANTE deve possuir
Central de Atendimento tipo (0800)
para abertura dos chamados de
garantia, comprometendo-se a
manter registros dos mesmos
constando a descrição do problema;
MARCA LG, MODELO
22BN550Y

UND 160 R$
960,00

R$
153.600,00 ------- X -------
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02  

MONITOR DE VÍDEO
1. CARACTERISTICAS
MONITOR DE VÍDEO1.2. Tela
100% plana de LED, tamanho
mínimo de 21,5 polegadas,
proporção 16:9, brilho de 250
cd/m², 16,7 milhões de cores;1.3.
Resolução mínima Full HD (1.920
x 1080 pixels);1.4. Deve possuir no
mínimo 03 (três) entradas, sendo 01
(uma) entrada do tipo VGA, 01
(uma) entrada do tipo Displayport e
01 (uma) entrada do tipo HDMI.
Não serão aceitos adaptadores para
atender os tipos de conectores
solicitados;1.5. O ajuste de altura
deve possibilitar regulações
(subir/descer) de no mínimo 10 cm
(dez centímetros);1.6. O ajuste de
giro, deve possibilitar que o
monitor seja girado em até 90º,
podendo ser utilizado tanto na
posição horizontal ou vertical;1.7.
Fonte de Alimentação interna para
corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz,
com ajuste automático;1.8. Deverá
ser disponibilizado junto ao
monitor 01 (um) cabo de conexão
Displayport e 01 (um) um cabo de
alimentação padrão NBR 14136;
2. GARANTIA E SUPORTE2.1.
Garantia e Suporte pelo período
mínimo de 36 (trinta e seis) meses
do fabricante, ao qual será
comprovada por documento do
próprio fabricante (declaração,
prospecto e/ou manual) e não
podendo o fornecedor assumir tal
responsabilidade;2.2. Os serviços
de reparo dos equipamentos
especificados serão executados no
local (ON-SITE);2.3. O
FABRINCANTE deve possuir
Central de Atendimento tipo (0800)
para abertura dos chamados de
garantia, comprometendo-se a
manter registros dos mesmos
constando a descrição do problema;
MARCA LG, MODELO
22BN550Y

UND 40 R$
960,00

R$
38.400,00 ------ ------ X

TOTAL R$
192.000,00    
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FORNECEDOR: MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI  - CNPJ nº
19.299.157/0001-98

Item  Descrição Und QTD Vl
Unit Vl Total

Exclusivo
para ME
e EPP.

Cota
Principal
(80%)

Cota
Reservada
ME/EPP
(20%)

03  

NOBREAK 700VA
1. CARACTERÍSTICAS DE
ENTRADA1.1. Tensão nominal:
Bivolt automático 115 / 127 /
220V1.2. Variação de tensão: 89 a
141V (rede 115V) e 175 a 262V
(rede 220V)1.3. Frequência de
rede: 60 Hz (±5%)1.4. Plugue do
cabo de força no Padrão NBR
14136
2.CARACTERÍSTICAS DE
SAÍDA2.1. Potencia máxima
700VA /350W2.2. Fator de
Potencia de 0,52.3. Tensão nominal
115V2.4. Regulação: ± 5% (para
operação bateria) e + 6% - 10%
(para operação rede)2.5. Frequência
60hz ± 1% (para operação
bateria)2.6. Forma de onda
Senoidal por aproximação
(retangular PWM)2.7. 5 tomadas
padrão NBR 14136;

3. CARACTERÍSTICAS
GERAIS3.1. Cor: Preto3.2. Sistema
Interativo com regulação on-
line3.3. Filtro de linha.3.4.
Estabilizador interno com 4
estágios de regulação.3.5. Permite
que o nobreak seja ligado na
ausência de rede elétrica.3.6. Evita
o consumo desnecessário das
cargas da bateria.3.7. Possibilidade
de recarga das baterias mesmo com
níveis muito baixos de carga.3.8.
RISC/FLASH de alta
velocidade3.9. True RMS3.10.
Autoteste: ao ser ligado, o nobreak
testa os circuitos internos.3.11.
Inversor sincronizado com a rede
(sistema PLL).3.12. Circuito
desmagnetizador3.13. Acionamento
do inversor < 0,8 ms3.14. Alarme
audiovisual: sinalização de eventos
como queda de rede, subtensão e

UND 320 R$
429,00

R$
137.280,00 ------- X -------
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sobretensão, fim do tempo de
autonomia e final de vida útil da
bateria.3.15. Botão liga/desliga
temporizado com função Mute3.16.
Porta fusível externo com unidade
reserva.3.17. Rendimento 95%
(para operação rede) e 85% (para
operação bateria)3.18. Bateria
interna 1 bateria 12Vdc / 7Ah para
autonomia de 25 minutos para 1
micro e 1 monitor
4. PROTEÇÕES:4.1. Curto-circuito
no inversor;4.2. Surtos de tensão
entre fase e neutro;4.3.
Sub/sobtensão da rede elétrica.4.4.
Sobreaquecimento no
transformador;4.5. Potencia
excedida com alarme e posterior
desligamento;4.6. Descarga total
das baterias.

5. GARANTIA5.1. Garantia de no
mínimo 12 (doze) meses, do
fabricante, para todos componentes
e peças.
O licitante deverá apresentar, no
momento da vistoria, documento de
extensão de garantia expedida pelo
fabricante caso o produto cotado
não tenha esta garantia por padrão.
A garantia será devidamente
comprovada junto ao fabricante no
momento da vistoria técnica.5.2.
Assistência técnica autorizada na
cidade de Palmas – TO.
MARCA-RAGTECH MODELO-
NEW SAVE 700 COD-4121
NOBREAK 700VA
1. CARACTERÍSTICAS DE
ENTRADA1.1. Tensão nominal:
Bivolt automático 115 / 127 /
220V1.2. Variação de tensão: 89 a
141V (rede 115V) e 175 a 262V
(rede 220V)1.3. Frequência de
rede: 60 Hz (±5%)1.4. Plugue do
cabo de força no Padrão NBR
14136
2. CARACTERÍSTICAS DE
SAÍDA2.1. Potencia máxima
700VA /350W2.2. Fator de
Potencia de 0,52.3. Tensão nominal
115V2.4. Regulação: ± 5% (para
operação bateria) e + 6% - 10%
(para operação rede)2.5. Frequência
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04  

60hz ± 1% (para operação
bateria)2.6. Forma de onda
Senoidal por aproximação
(retangular PWM)2.7. 5 tomadas
padrão NBR 14136;

3. CARACTERÍSTICAS
GERAIS3.1. Cor: Preto3.2. Sistema
Interativo com regulação on-
line3.3. Filtro de linha.3.4.
Estabilizador interno com 4
estágios de regulação.3.5. Permite
que o nobreak seja ligado na
ausência de rede elétrica.3.6. Evita
o consumo desnecessário das
cargas da bateria.3.7. Possibilidade
de recarga das baterias mesmo com
níveis muito baixos de carga.
3.8. RISC/FLASH de alta
velocidade3.9. True RMS3.10.
Autoteste: ao ser ligado, o nobreak
testa os circuitos internos.3.11.
Inversor sincronizado com a rede
(sistema PLL).3.12. Circuito
desmagnetizador3.13.Acionamento
do inversor < 0,8 ms3.14. Alarme
audiovisual: sinalização de eventos
como queda de rede, subtensão e
sobretensão, fim do tempo de
autonomia e final de vida útil da
bateria.3.15. Botão liga/desliga
temporizado com função Mute3.16.
Porta fusível externo com unidade
reserva.3.17. Rendimento 95%
(para operação rede) e 85% (para
operação bateria)3.18. Bateria
interna 1 bateria 12Vdc / 7Ah para
autonomia de 25 minutos para 1
micro e 1 monitor

4. PROTEÇÕES:4.1. Curto-circuito
no inversor;4.2. Surtos de tensão
entre fase e neutro;4.3.
Sub/sobtensão da rede elétrica.4.4.
Sobreaquecimento no
transformador;4.5. Potencia
excedida com alarme e posterior
desligamento;4.6. Descarga total
das baterias.

5. GARANTIA5.1. Garantia de no
mínimo 12 (doze) meses, do
fabricante, para todos componentes
e peças. O licitante deverá
apresentar, no momento da vistoria,

UND 80 R$
429,00

R$
34.320,00 ------- ------- X
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documento de extensão de garantia
expedida pelo fabricante caso o
produto cotado não tenha esta
garantia por padrão. A garantia será
devidamente comprovada junto ao
fabricante no momento da vistoria
técnica.5.2. Assistência técnica
autorizada na cidade de Palmas –
TO.
MARCA- RAGTECH MODELO-
NEW SAVE COD 4121

TOTAL R$
171.600,00    

 

 

FORNECEDOR: KDG COMERCIAL LTDA - CNPJ nº 42.286.150/0001-53

Item  Descrição Und QTD Vl
Unit Vl Total

Exclusivo
para ME
e EPP.

Cota
Principal
(80%)

Cota
Reservada
ME/EPP
(20%)

05  

SWITCH 24 PORTAS GIGALAN
100/1000 Mbps
1. CARACTERÍSTICAS
GERAIS1.1. Possuir 24 portas
100/1000 Mbps;;1.2. Padrões: 802.3
Ethernet, 802.3x Flow Control,
802.3u Fast Ethernet, 802.3ab
Gigabit Ethernet;1.3. Forward
Capacity: 48Gb/s;1.4. Possuir fonte
de energia interna 100/240 VCA,
50/60 Hz;1.5. Deverá vir
acompanhado de cabo de
alimentação e Kit para montagem
em rack 19”(2 abas para fixação em
rack);1.6. O equipamento deverá ser
devidamente homologado pela
ANATEL;1.7. Garantia de no
mínimo 12 (doze) meses.
Modelos de referência: similar ou
superior ao D-Link DGS-1024C, TL-
SG1024D, HP JG708B
MARCA TP-LINK, MODELO TL-
SG1024D

UND 50 R$
746,00

R$
37.300,00 X ------- -------

TOTAL R$
37.300,00    

 

 

FORNECEDOR: AR6 LICITACOES LTDA - CNPJ nº 43.727.845/0001-96
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Item  Descrição Und QTD Vl
Unit Vl Total

Exclusivo
para ME
e EPP.

Cota
Principal
(80%)

Cota
Reservada
ME/EPP
(20%)

06  

CONJUNTO DE ROTEADOR WI-
FI MESH DUAL BAND 2.4/5GHZ

1. CARACTERÍSTICAS
GERAIS1.1. Conjunto composto de
3 (três) unidades de roteador Wi-Fi,
ou seja, devem ser fornecidos em
trios;Compatível com padrão 802.11
/a/b/g/n/AC;1.2. Possuir tecnologia
dual-band, capaz de operar nas
freqüências 2.4 e 5 Ghz
simultaneamente;1.3. Velocidade
Mínima de Transmissão 5 GHz: 867
Mbps (802.11ac)
2.4 GHz: 400 Mbps (802.11n);1.4.
Transmissão / Recebimento:
Tecnologia Mesh 4 antenas internas
para cada unidade de roteador;1.5.
Possuir capacidade Wi-Fi com
tecnologia MU-MIMO;1.6.
Criptografia Wi-Fi compatível com
WPA e WPA2 Personal;1.7. Portas:2
Lan Gigabit com suporte WAN/LAN
auto-sensing;1.8. O equipamento
deverá ser devidamente homologado
pela ANATEL;1.9. O equipamento
deverá possuir fonte de alimentação
bivolt (110-240 V), fornecida uma
para cada roteador do conjunto;1.10.
Deverá vir acompanhado de cabo de
rede Ethernet;1.11. Possibilidade de
gerenciamento via smartphone;1.12.
A garantia deverá ser prestada
diretamente pelo fabricante do
equipamento, ou através de sua rede
de assistência técnica
autorizada;1.13. A garantia deve ser
fornecida pelo fabricante do
equipamento, pelo período mínimo
de 12 (doze) meses;
MARCA TPLINK, MODELO TP-
LINK DECO M5

UND 60 R$
544,88

R$
32.692,80 ------------ X -----------
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07  

CONJUNTO DE ROTEADOR WI-
FI MESH DUAL BAND 2.4/5GHZ
1. CARACTERÍSTICAS
GERAIS1.1. Conjunto composto de
3 (três) unidades de roteador Wi-Fi,
ou seja, devem ser fornecidos em
trios;Compatível com padrão 802.11
/a/b/g/n/AC;1.2. Possuir tecnologia
dual-band, capaz de operar nas
freqüências 2.4 e 5 Ghz
simultaneamente;1.3. Velocidade
Mínima de Transmissão 5 GHz: 867
Mbps (802.11ac)
2.4 GHz: 400 Mbps (802.11n);1.4.
Transmissão / Recebimento:
Tecnologia Mesh 4 antenas internas
para cada unidade de roteador;1.5.
Possuir capacidade Wi-Fi com
tecnologia MU-MIMO;1.6.
Criptografia Wi-Fi compatível com
WPA e WPA2 Personal;1.7. Portas:
2 Lan Gigabit com suporte
WAN/LAN auto-sensing;1.8. O
equipamento deverá ser devidamente
homologado pela ANATEL;1.9. O
equipamento deverá possuir fonte de
alimentação bivolt (110-240 V),
fornecida uma para cada roteador do
conjunto;1.10. Deverá vir
acompanhado de cabo de rede
Ethernet;1.11. Possibilidade de
gerenciamento via smartphone;1.12.
A garantia deverá ser prestada
diretamente pelo fabricante do
equipamento, ou através de sua rede
de assistência técnica
autorizada;1.13. A garantia deve ser
fornecida pelo fabricante do
equipamento, pelo período mínimo
de 12 (doze) meses;
MARCA TPLINK, MODELO TP-
LINK DECO M5

UND 15 R$
543,44

R$
8.151,60 ---------- --------- X

TOTAL R$
40.844,40    

 

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado mediante
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.2. O cancelamento do seu registro poderá ser:
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6.2.1. A pedido do próprio Fornecedor Registrado, quando comprovar estar impossibilitado
de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

6.2.2. Por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando:

a) O fornecedor registrado não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado:

b) O fornecedor registrado perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;

c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

d) O fornecedor registrado não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de
Preços;

e) O fornecedor registrado não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as
solicitações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f ) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nas solicitações dela decorrentes.

6.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Órgão Gerenciador fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará os proponentes a nova
ordem de registro.
 

7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A presente Ata será divulgada no portal da internet www.defensoria.to.def.br e terá seu
extrato publicado no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda, efetuar a entrega dos itens em perfeitas condições,
conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhados
da respectiva nota fiscal;
8.2. São obrigações do Fornecedor Registrado:
a) Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
b) Não subcontratar o objeto do presente termo;
c) Manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação
exigidas no Edital e na Ata de Registro de Preços;
8.2. Emitida e entregue a nota de empenho ou assinado o contrato, momento em que o
fornecedor registrado passará a denominar-se contratado, obrigando-se a:
a) Observar as Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e normas Federais, Estaduais e
Municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto licitado;
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b) Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a Defensoria Pública do Estado do
Tocantins, ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do objeto;
c) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratante, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data do protocolo de recebimento da
demanda;
d) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade a esta Instituição;
e) Reparar o equipamento caso este venha a ser danificado, sem que haja quaisquer ônus
para esta Instituição, em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do recebimento da
solicitação. Em casos de necessidade de substituição de peças/equipamento terá até 15
(quinze) dias corridos contados a partir do recebimento da solicitação. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pela
contratada, mediante justificativa apresentada dentro do prazo inicial;
f) Providenciar todos os recursos e insumos necessários à perfeita execução do objeto,
devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão
de obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e
trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita entrega dos produtos;
g) Entregar os equipamentos, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de
forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal,
discriminando o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas;
h) Comunicar à Defensoria Pública do Estado do Tocantins, em até 24 (vinte e quatro)
horas antecedentes ao prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu
cumprimento, caso haja;
i) Entregar as quantidades estipuladas na Nota de Empenho/Contrato no prazo de 30
(trinta) dias corridos, conforme item 10, acompanhados da Nota Fiscal com as
especificações estabelecidas neste Termo de Referência.
 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

9.1. A Diretoria de Tecnologia da Informação da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins gerenciará a Ata de Registro de Preços.
9.2. São obrigações do órgão gerenciador:
a) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de
Preços;
b) Designar servidor responsável pelo acompanhamento das despesas decorrentes do
presente termo e para atestar o recebimento dos materiais/equipamentos, ou rejeitá-los no
todo ou em parte;
c) Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento
convocatório e seus anexos, em relação às suas próprias contratações;
d) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços,
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em relação às suas próprias contratações;
e) Responsabilizar-se pela observância quanto às leis, decretos, regulamentos, portarias e
demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis à execução do objeto, em relação
às suas próprias contratações.
 

10. DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DA ENTREGA
10.1. Os equipamentos deverão ser entregues na Coordenação de Almoxarifado da DPE-
TO, localizada na Quadra 903 sul, s/n QD. 05, LT. 01 (ACSO 91) – Palmas – TO, ou em
outro local a ser informado previamente pela DPE-TO, nos seguintes horários: 08:00 às
11:30 e 14:00 às 16:30;
10.2. O prazo de entrega do objeto será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados
da data da assinatura do contrato.
10.3. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,
quando requerida pela contratada, em até 24 (vinte e quatro) horas antecedentes ao prazo
de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento, caso haja.
10.4. Os equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta da empresa,
devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, às
custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de eventuais penalidades.
 

11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento ocorrerá no prazo de até 30 dias corridos contados após o recebimento
da nota fiscal, por meio de crédito em conta bancária e/ou boletos bancários, após efetiva
emissão das notas fiscais e comprovação quanto à manutenção da regularidade fiscal e
trabalhista, condicionado ao atesto do responsável pela fiscalização da execução do objeto;
11.2. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na nota de empenho,
vinculado a conta corrente do fornecedor registrado;
11.3. A Defensoria Pública do Estado do Tocantins reserva-se ao direito de não atestar a
nota fiscal para o pagamento, caso os dados constantes desta estiverem em desacordo com
os dados da CONTRATANTE ou ainda, se os equipamentos entregues não estiverem em
conformidade com as especificações apresentadas neste Instrumento, ficando o pagamento
suspenso até a regularização;
11.4. Para todos os itens, a formalização da despesa se dará através de instrumento
contratual, conforme previsto pelo artigo 62 da Lei nº. 8.666/93.
11.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela DPE encargos moratórios à taxa nominal de
6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
 

12. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA
12.1. Os itens 1 e 2 deverão ter, no mínimo, a garantia de 36 (trinta e seis) meses; os item
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03, 04, 05, 06 e 07 deverão ter, no mínimo, a garantia de 12 (doze) meses ofertada pelo
fabricante, em ambos os casos não podendo o fornecedor assumir tal responsabilidade.
12.2. Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados pelo período que consiste a
garantia ofertada pelo fabricante, devendo ser iniciado no primeiro dia útil após o aceite
definitivo dos equipamentos;
12.3. Caso seja efetuada a troca de equipamento, devido às falhas/problemas, o prazo de
assistência técnica passa a ser contado novamente a partir do recebimento do novo
equipamento.
 

13. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Caberá ao órgão aderente à Ata de Registro de Preços verificar junto ao Fornecedor
Registrado a capacidade de fornecimento dos objetos registrados, bem como consultar o
Órgão Gerenciador sobre a sua anuência.

13.2. Caberá ao Fornecedor Registrado beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos
objetos decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador.

13.3. Os fornecimentos adicionais não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado para o Órgão Gerenciador.

13.4. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões que não excedam, por
órgão ou entidade solicitante, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
registrados.

13.5. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata.

13.6. Compete ao órgão, não participante, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
Fornecedor Registrado das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao Órgão Gerenciador.
 

14. DAS SANÇÕES

14.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da multa de 20% do
valor estimado/contratado e das demais cominações legais, garantidos o contraditório e a
ampla defesa, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua
notificação, nos seguintes casos:
a) Não apresentar documentação exigida para o certame;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Não assinar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
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d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e) Não manter as condições ofertadas na proposta;
f) Falhar ou fraudar na execução do ajustado;
g) Comportar-se de modo inidôneo, nos termos da Lei;
h) Cometer fraude fiscal.
14.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no instrumento
convocatório, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins poderá aplicar, sem prejuízo
das responsabilidades penal e cível, as seguintes sanções:
a) Advertência, por escrito, quando o fornecedor registrado/contratada deixar de atender
quaisquer indicações aqui constantes;
b) Multa compensatória / indenizatória no percentual de até 20% (vinte por cento)
calculado sobre o valor contratado;
c) Suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a
Defensoria Pública do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
14.3. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pelo
fornecedor registrado/contratada será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada
a 10 % (dez por cento) do valor inadimplido;
14.4. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser
recolhida em conta da Defensoria Pública do Estado do Tocantins a ser indicada, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação;
14.5. Caso não seja paga na forma do subitem anterior, a multa será descontada por
ocasião do pagamento posterior a ser efetuado ao fornecedor registrado/contratada ou
cobrada judicialmente;
14.6. Além das penalidades citadas, o fornecedor registrado/contratada ficará sujeito,
ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93;
14.7. Na aplicação de quaisquer sanções previstas, será garantido o contraditório ampla
defesa.
 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de
preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor
Registrado no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

15.2. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor da ata.

15.3. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da ata,
na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.

Ata de Registro de Preços 0710635         SEI 22.0.000001242-8 / pg. 16



 

16. DO FORO

16.1. Para dirimir, na esfera judicial, às questões oriundas da presente Ata de Registro de
Preços será competente o foro da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins.
 

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata
de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada pelos signatários deste
instrumento.
 

Palmas-TO, 28 de novembro de 2022.
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Pedro Alexandre Conceição A. Gonçalves
Subdefensor Público-Geral

 

MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI,
Jardel Augusto da Silva
Fornecedor Registrado

 
KDG COMERCIAL LTDA

Galdino de Sa moreira
Fornecedor Registrado

 
AR6 LICITACOES LTDA

Andre Felilpe Ribeiro Fernandes
Fornecedor registrado

 
ALESSANDRA MILANI

Igor Nunes Sartori
Fornecedor Registrado

 

Documento assinado eletronicamente por JARDEL AUGUSTO DA SILVA , Usuário Externo,
em 28/11/2022, às 09:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GALDINO DE SA MOREIRA, Usuário Externo, em
28/11/2022, às 10:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Igor Nunes Sartori, Usuário Externo, em 28/11/2022,
às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por André Felipe Ribeiro Fernandes, Usuário Externo, em
29/11/2022, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves , Primeiro
Subdefensor Público-Geral, em 29/11/2022, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0710635 e o código
CRC 216D2E70.

 

22.0.000001242-8 0710635v5

Ata de Registro de Preços 0710635         SEI 22.0.000001242-8 / pg. 18



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br

EXTRATO DE ATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022
 
PROCESSO Nº: 22.0.000001242-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 40/2022
OBJETO: Registro de preços, na modalidade pregão eletrônico, visando eventual aquisição
de equipamentos de tecnologia da informação, nos quantitativos e especificações constantes
no Edital e seus anexos.
ÓRGÃO GERENCIADOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS.
FORNECEDOR REGISTRADO: MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI
(CNPJ 19.299.157/0001-98), vencedora dos itens 3 e 4, pelo valor total de R$ 171.600,00
(cento e setenta e um mil e seiscentos reais); KDG COMERCIAL LTDA (CNPJ
42.286.150/0001-53), vencedora do item 5, pelo valor total de R$ 37.300,00 (trinta e sete
mil e trezentos reais); AR6 LICITAÇÕES LTDA (CNPJ 43.727.845/0001-96), vencedora
dos itens 6 e 7, pelo valor total de R$ 40.844,40 (quarenta mil, oitocentos e quarenta e
quatro reais e quarenta centavos); ALESSANDRA MILANI (CNPJ 79.053.468/0001-02),
vencedora dos itens 1 e 2, pelo valor total de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil
reais)
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 03.091.1173.1112, 03.091.1173.4004
NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.52
VIGÊNCIA: 12 meses a contar da data da publicação do extrato.
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal
10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal 8.538/2015, e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
SIGNATÁRIOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS:
Subdefensor Público Geral, Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves; MIDAS
INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI: Jardel Augusto da Silva; KDG
COMERCIAL LTDA: Galdino de Sa Moreira; AR6 LICITACOES LTDA: Andre
Felilpe Ribeiro Fernandes; ALESSANDRA MILANI: Igor Nunes Sartori

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Lustosa Maciel, Pregoeiro (a), em
29/11/2022, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0711446 e o código
CRC 0694A444.
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Disponibilização: 29/11/2022
Publicação: 29/11/2022
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