
Oficio no 002/2021 - DLC

Santarém, 26 de outubro de 2021.

A Seúor
CEL PM RG 18044 José Dilson Melo De Souza
Júnior
Comandante-Geral - Polícia Militar do Estado do Paní.

Assunto: Solicitação de adesão à Ata de Registro de Preços I l/2021 - CpLlpMpA.

Prezado Senhor,

Com fulcro io aÍÍ.24, §1, III do Decreto no 99112020 - COV/PA, informo vossa seúoria o nosso

interesse em aderir à Ata de Registro I I/2021-CPL|PMPA, firmada com A DELL COMPUTADORES

DO BRASIL LTDA. ("DELL") através do pregão Eletrônico SRp n" 012/201, processo n" 202 0/834292.

Consta anexo a este oficio a carta de anuência da empresa fomecedora referenle a presente solicilação

de adesão.

A referida adesão visa a aquisição de equipamentos de informática parâ atender as necessidades

da Câmara Municipal de Santarém. Conforme descritivo abaixo:

Neste sentido, formulamos nossa consulta acerca da viabilidade de adesão a ARP 0ll/2021-

CPL/PMPA. Assim solicitamos a gentileza que a resposta seja formalizada o mais breve possível através do

e-mail: licitacaocms20l 8@gmail.com

Atenciosamente,

6

D.lktop DELL OptiPl.r 3Ot0
Desktop coÍporativo com processador lntel
CoÍe i5-10500t, 8CB de RAM, SSD NVME
256G8, monitor 21.5", teclado e mouse USB,
WiÍeless lntel AX20l, Sistema Operacional
Windows l0 Pro, 3 anos d€ gsÍantiâ e demais
itens conforme solicitados no €dital.

unldade 23 R$ 4.753,00

n O2I-DAF-DRH

PODER LECISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anysio Chaves, l00l .

CEP. 68.030.290 . SANTAREM-PAú
CNPJ n" 10.219.202/0001 -82

Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ N" ?2 381.189/0010-01
End.rêço: Avenida lndusúial Belgraf, 400, Bairro: Industrial, CEP: 92990-000, Eldorado do Sul - Rio crande do Sul
Contrto: e-mâil: mauricio_couto(Adell.com/ Telefone: (85) 99 I E4-5340
Reprêsentsntê Lagrl: Mauricio Luiz Cass8ltade Paula Couto, CPF:021.055.837-76

Ilem Discrirn inaçâo ApÍesenlâção
Quantidade

dÊsejadâ.
Valor Unitário

Regiímdo em Ata.



DQLLIechnologies

Eldorado do Sul, 26 de Outubro de 2021

Câmara Municipal de Santarém
Câmara Municipal de Santarém
Oficio n'001/2021 - Licitação
Att.: Vanessa Gomes Almeida

Prezado(a),

Além do disposto acima, o presente aceite também fica condicionado ao recebimento, pela
DELL, dos documentos abaixo listados, os quais deveráo ser enviados aos cuidados de lnaja viana,
para o seguinte endereço: Av. lndustrial Belgraf,4oo, Eldorado do sul, RS, cep: 92.990-000, e-mail:
lnaja_telxelra_viana@dell.com, Fone: S1 3274 4634.

a) OfÍcio do órgão gerenciador da ARp autorizando esta adesão;

A DELL COMPUTADORES Do BRASIL LToA. (.DELL,), com sede na AV. Industria| Be|gÍaf
n.400, Eldorado do sul, RS, inscrita no cNpJ sob o n.72.381.189/0001-10, e com Íllial na Av. Da
Emancipaçáo, 5000, Hortolândia/SP, sob o CNpJ n" 72.381.189/OOOí 0-01, vem, poÍ meio desta,
informar o seu interesse em efetuar o fornecimento do(s) item(s) discriminado(s) abaixo reÍerente(s) ao
seu pedido de adesão à Ata de Registro de preços do polícia Mllitar do Estado do pará (pMpA) -
Ata de Reglstro de Preços 1Í12021 - pÍegão Eletrônic o o,l2t2o21(,,ARp',), conslderando os dados
cadastrais de Íaturamento da DELL:

'MsÍcadorias: Avenida da Emancipagão no 5000, parte B, Bairro parque dos pinhelros,
HoÉotândia, Sp, CEp 13184{54, NIRE 35905346253, CNpJ/MF no 72.3à1.189/0010O1,

*serviços: Avenida lnduslrial Avenida lndustrial BelgraÍ, 400, Bairro lndustrial, Eldorado
do Sul, RS, CEP 92990-000, N|RE 43204149031, CNPJ 72.38í.189/0001_10,

Item 06 - Quantidade: 23 - Valor Unitário: R$ 4.753,00

Cabe salientar que o pressnte aceite Ílca condicionado aos pressupostos abaixo. Não cumpridas tais
condiçÕes e nos dentro dos prazos mencionados, esta carta de aceite estará automaticamente expirada
e sem validade, independentemente de notiÍicação prévia.

1) Autorização do órgão gerenciador da ARp em relação ao pedido de adesão ora aceito, o
qual deverá ser obtido em até 30 dias da data de emissão desta carta;

2) Após a autorização reÍêrida no item acima, o órgão não participante deverá eÍetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até 90 dias, observado o pÍazo de vigência da ARp,
através do envio de nota de empenho e/ou assinatura e publicaçáo de minuta contratual
nos mesmo termos e condigóes da ARp firmada com o polÍcia Mllltar do Estado do pará
(PMPA) ' Ata de Rêgrstro dê preços 1'rzoz1 - pregão Eretrônrco o1ztzo21, conforme
previsto em lei, pÍinciparmente, mas náo se rimitando no que diz respeito a: (a) prazo de
entrega, (b) Condiçôes de Faturamento e pagamento, (c) penalidades e (d) Modelo e
confl guração do(s) equipamento(s);

3) Aos limitês dos quantitativos conforme disposto nos parágrafos 30 e 4o do atligo zz do
Decreto Federal n.7 .89212013.



b) Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento: e,
c) Contrato assinado (caso haja necessidade).

Por fim, é importante referir que o presente aceite não prejudicará as obrigações assumidas
pela DELL junto ao órgão gerenciador da ARP e aos órgãos ou entidades participantss.

Cumpridas as exigências acima e estando o órgão gerenciador da ARP de acordo em seguir
com seu pedido de adesão à Ata de Registro de Preços do Polícia Militar do Estado do paÍá (pMpA)
- Ata de RegistÍo de Prêços 1'112021 - Pregão Eletrônico 01212021 , colocamo-nos desde já à
disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se Íizerem necessários.

Colocamo-nos desde já à disposiçáo para quaisquer esclarecimenlos adicionais que
se fizerem necessários.

Dêll Computadores do Brasil Ltda
Priscila Cardoso Basso Melo - Gerente de Vendas



26h012021 10.56

Licitação Câmara Municipal de Santarém <licitacaocms20'18@gmail.com>M Gmail

Andamento da solicitação de adesão.

TeixeiraViana, lnaja <lnaja.Teixeiraviana@dell.com>
Para: Licitação Câmara Municipal de Santarém <licitacaocms20l 8@gmail.com>

26 de outubro de 2021 10:52

@Licitaçâo Câmêra Municipal de Santarem, bom dia!

Segue em anexo o aceite da Dell para a adesão solicitada.

Por gentileza, assim que possível, poderia me enviar o aceite do órgão detentor?

Att,

Inaja Viana

Inside Sales Account Management - Setor Público

Dell Technologies I Brazil Public Sales

Phone: + 55 51 3274 4634

"Foço o coiso certa, vença jogando limpo."

7o ono consecutiyo entre os empresas mais éticas do mundo.

Fí
NêN

From: Licitação Câmara l\4unicipal de Santarém <licitacaocms20l E@gmail.com>
Sent: Friday, October 22, 2021 9:11 AM
To: Teixeiraviana, lnaja
Subject: Re: Andamento da solicitação de adesão.

IEXTERNAL EI\,4AIL]

Bom dia!

Tudo bem sim.

Agradeço a atenção, estamos no aguardo

https://mail.google.corn/n,aivú01?ik=522ÍOBd2M&view=pt&search=all&permmsgid:msg-Íe/o341714690563121606389&simpl=msg-P/o341714690... 1/3

Gmail - Andamento da solicitação de adesão.
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