
 

 

 

 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL 
Comissão Permanente de Licitações 

Palácio Frei Miguelinho 
 

N.º PROCESSO    
FLS. N.º     
ASS.:     

 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP 
 
 
 A Câmara Municipal do Natal através de seu Pregoeiro, designado pela Portaria N.º 
089/2018-MD, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, do 
Decreto Federal n°. 3.555/2000, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 11.005/2016, 
da Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas 
aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Presencial (Sistema 
de Registro de Preço) mediante as condições estabelecidas neste Edital. 
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: 
DIA: 11/06/2018 
HORÁRIO: 10h00 (horário local) 
ENDEREÇO: Rua Jundiaí, 546 – Tirol – Natal/RN – CEP: 59020-120 

 
1. DO OBJETO 
1.1 A presente licitação tem como objeto a aquisição de equipamentos, suprimentos e periféricos de 

informática constantes do termo de referência em anexo. 
 
2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 106.462,44 (cento e seis 
mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme o 
orçamento anexo. 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1 Poderão participar deste Pregão exclusivamente microempresas e empresas e pequeno porte, 

nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/2006, do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 
Edital; 

3.1.1 O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro, ficará impedido 
de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de 
interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos 
envelopes “Proposta” ou “Documentação” relativas a este Pregão. 

3.1.2 No caso do subitem 3.1.1, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o 
seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço global. 

3.1.3 A CMN NÃO se responsabilizará pelo extravio de Proposta ou Documentação que não for 
entregue pessoalmente, ou que seja entregue fora do prazo estabelecido neste Edital. 
 

3.2 Não poderão participar deste Pregão: 
3.2.1 Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a CMN, durante o 

prazo da sanção aplicada; 
3.2.2 Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 
3.2.3 Empresário impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal do Natal, durante o prazo 

da sanção aplicada; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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3.2.4 Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, 
da Lei nº 9.605/98; 

3.2.5 Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 
8.429/92; 

3.2.6 Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
3.2.6.1 Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação 

no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal 
figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da 
licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 

3.2.7 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
3.2.8 Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 

deste Pregão; 
3.2.9 Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 
3.2.10 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 

3.2.11 Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 
4. DO CREDENCIMENTO 
4.1. O Representante da Licitante interessado em oferecer lances verbais deverá proceder ao 

credenciamento no início da sessão; 
4.1.1. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o 

não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, impossibilitará a 
participação de tal(is) licitante(s) na fase de lances, conforme subitem 3.1.1 deste Edital. 

4.1.2. A proponente que deixar de participar da reunião de julgamento ou de ser devidamente 
representada na forma deste Edital, implica na sua concordância plena com todas as decisões 
tomadas pelo Pregoeiro no julgamento do presente certame. 

4.1.3. As empresas que não credenciarem representantes ou que porventura apenas protocolarem 
a entrega de seus envelopes na CMN, obrigatoriamente, devem incluir no envelope a que se 
refere a proposta de preços, Declaração de Pleno Atendimento dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO III, Contrato Social ou 
outro instrumento de registro comercial em vigor, registrado na Junta Comercial, e, incluir 
Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme 
modelo do ANEXO IV. 

4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
4.2.1. Tratando-se de Representante Legal: o Ato Constitutivo da empresa (contrato social ou 

estatuto social) no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. Quando o Representante Legal, por força do 
instrumento legal, não puder exercer a administração ou gerência individualmente, tornar-se-á 
obrigatória a apresentação de Procuração de um sócio para outro, conforme o subitem 4.2.2 
abaixo; 

4.2.2. Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida, conforme ANEXO II – Modelo de Procuração de Credenciamento da qual 
constem poderes específicos para formular lances, complementar proposta, negociar preço, 
interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir, 
receber avisos e intimações, assinar declarações e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame. A procuração deverá estar acompanhada do correspondente documento, indicado 
no subitem 4.2.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

4.2.3. Documento oficial de identificação, que contenha foto, do representante legal ou procurador; 
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4.2.4. Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, que deverá ser elaborada de 
acordo com modelo estabelecido no ANEXO III – Modelo de Declaração de Pleno 
Atendimento; 

4.2.5. Deverá ser apresentada também a declaração de que trata o ANEXO IV – Modelo de 
Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

4.3. As Declarações deverão ser assinadas sempre pelo Representante Legal ou pelo Procurador 
Credenciado, desde que haja poderes outorgados na Procuração (ver ANEXO II – Modelo de 
Procuração Credenciamento); 

4.4. Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas por Tabelião de Notas, 
ou cópias simples acompanhadas do original; 

4.5. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada Licitante credenciada, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma credenciada; 

4.6. A ausência da credenciada na Sessão somente será permitida após autorização do Pregoeiro, sob 
pena de aplicação do disposto no subitem 3.1.1.  
 

5. DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 
5.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa o nome da proponente e os 
seguintes dizeres:  

 
[Razão Social] – CNPJ ______________ 
Envelope n.º 01 - “Propostas de Preço” 
Câmara Municipal de Natal 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial nº 004/2018 
Data de abertura: 11/06/2018 
 
[Razão Social] – CNPJ ______________ 
Envelope n.º 02 - “Habilitação” 
Câmara Municipal de Natal 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial nº 004/2018 
Data de abertura: 11/06/2018 

 
5.2. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
Representante Legal ou pelo Procurador Credenciado. 

5.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou cópia comum acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio e são os constantes do Item 6 
deste Edital. Em todos os casos os originais deverão ser apresentados quando solicitados. 

5.4. Os documentos apresentados no Credenciamento (item 4.2 do Edital) servirão para a Habilitação 
(item 6.1.1 do Edital). 

 
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados, 

apresentados em cópias autenticadas em Tabelião de Notas ou cópias simples acompanhadas do 
original, os quais dizem respeito a: 

 
6.1.1. REGULARIDADE JURÍDICA 
6.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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6.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedade empresária; 

6.1.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada no subitem anterior; 

6.1.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

6.1.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, quando a atividade assim o exigir; 

6.1.1.6. Os documentos relacionados nos subitens 7.1.1.1 a 7.1.1.4 acima não precisarão constar do 
Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no credenciamento do 
Pregão, conforme item 4.2. 

6.1.2. REGULARIDADE FISCAL 
6.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ) – Situação Ativa; 
6.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal relativo à localidade da 

Licitante, pertinente ao ramo de atividade compatível com o objeto do certame; 
6.1.2.3. Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União 

expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
6.1.2.4. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal (Tributos Mobiliários 

e Imobiliários) da localidade da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos 
tributos relacionados com o objeto ou outra prova equivalente na forma da lei; 

6.1.2.5. Certidão de regularidade de débito com o Sistema de Seguridade Social (CND); 
6.1.2.6. Certificado de regularidade de situação com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 
6.1.2.7. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa em virtude de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional – 
CTN. 

6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
6.1.3.1. Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, ou de pedido de recuperação judicial 

ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em no máximo 60 
(sessenta) dias anteriores à data da Sessão do Pregão. 

6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.1.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto deste Pregão, mediante apresentação de 
atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado em seu nome, nos termos do inc. II e nos §§ 1º e 3º do art. 30 da Lei nº 8.666/93; 

6.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES E DOCUMENTOS 
6.1.5.1. Declaração, conforme ANEXO VI - Modelo de Declaração de Compromisso e Idoneidade, 

elaborada em ofício próprio e subscrita pelo Representante Legal da Licitante ou Procurador 
credenciado, desde que existam poderes outorgados na Procuração, assegurando a 
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

6.1.6. MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 
6.1.6.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 

arrolada no item 7.1.2, mesmo que apresentem alguma restrição. 
6.1.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a Licitante 
for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 



 

 

 

 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL 
Comissão Permanente de Licitações 

Palácio Frei Miguelinho 
 

N.º PROCESSO    
FLS. N.º     
ASS.:     

6.1.6.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na perda 
do direito à contratação, sem prejuízo de demais sanções. 

 
7. DA PROPOSTA 
7.1. A proposta comercial deverá ser por escrito, redigida facultativamente conforme o ANEXO V - 

Modelo de Proposta Comercial, devendo conter os seguintes elementos: 

7.1.1. Razão Social, CNPJ, endereço completo com indicação de telefone e e-mail, e deverá ser 

assinada por Representante Legal ou Procurador devidamente estabelecido; 

7.1.2. Número do Pregão Presencial; 

7.1.3. Descrição sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com o ANEXO I – TERMO 

DE REFERÊNCIA; 

7.1.4. Valor unitário e total de cada item, assim como o valor total de cada Lote, conforme 

exemplificado no ANEXO V – Modelo de Proposta Comercial; 

7.1.4.1. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 

exemplo: instalação, manutenção preventiva e corretiva dos serviços e equipamentos, 

transportes, impostos e tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

7.1.5. Indicação expressa do responsável legal que terá a incumbência de assinar o Contrato, bem 

como qualificação, RG (com órgão expedidor) e CPF. Esta indicação ocorrerá sem prejuízo de 

eventuais comprovações de poderes. 

7.1.6. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias; 

7.1.6.1. Na falta de indicação expressa do prazo de validade da proposta, este será considerado 

como de 60 (sessenta) dias. 

7.1.7. Todas as demais condições e especificações de acordo com o Edital e Anexos. 

7.1.8. Indicação da Marca dos produtos cotados. 

7.2. Não serão admitidas cotações para quantidades inferiores à previsão contida neste Edital para 

cada Lote. 

7.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

7.4. A proposta em desacordo com o Edital será desclassificada. 

7.5. A proposta de preços, devidamente ajustada ao lance final, contendo as especificações 

necessárias a sua identificação, inclusive o modelo e a marca do fabricante, via fax ou e-

mail, deverá ser enviada no mesmo dia de encerramento do certame, com o posterior 

encaminhamento do original no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis para o 

endereço descrito no preâmbulo deste edital, se for o caso; 

7.5.1. O valor total da proposta vencedora, após os lances ofertados, se for o caso, será 

dividido proporcionalmente pelos valores de cada item, constante da proposta 

inicialmente apresentada, ou seja, aplicar-se-á o desconto linear; 

 
8. DOS PROCEDIMENTOS NA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

8.1. Credenciamento: 

8.1.1. Na data, horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame; 

8.1.2. Durante a análise dos documentos descritos no item 4.2, o Pregoeiro poderá realizar consulta 

ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Corregedoria Geral da 

União (CGU), através do endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/


 

 

 

 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL 
Comissão Permanente de Licitações 

Palácio Frei Miguelinho 
 

N.º PROCESSO    
FLS. N.º     
ASS.:     

8.1.2.1. Consulta terá por finalidade a apuração quanto à eventual existência de Declaração de 

Inidoneidade e/ou proibição em contratar com a Administração Pública, relativa à licitante 

interessada em participar do certame; 

8.1.2.2. A licitante que tiver sido declarada inidônea e/ou proibida de licitar com a Administração 

Pública ou que tiver sofrido sanções de Suspensão e/ou Impedimento por parte da CMN não 

participará do presente Certame. 

8.1.3. Durante os respectivos credenciamentos, as Licitantes interessadas no objeto entregarão ao 

Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, a Declaração de Pleno Atendimento e a Declaração de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e, após o credenciamento, em envelopes 

separados, a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação; 

8.1.4. Aberto o primeiro envelope, estará encerrado o Credenciamento. 

8.2. Fase de Classificação: 

8.2.1. A análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

8.2.1.1. Cujo objeto não atenda as especificações técnicas e demais características; 

8.2.1.2. Que contenham ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais Licitantes. 

8.2.2. Não haverá desclassificação por pequenos erros formais, quando não implicar na mudança do 

que se pretende adquirir nem no valor ofertado. 

8.2.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

8.3. Fase de Lances: 

8.3.1. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

8.3.1.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

8.3.1.2. Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida no subitem anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três) 

preços; 

8.3.1.3. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas no último preço 

empatado, independentemente do número de Licitantes, e será observado o Art 3º, §2º. daLei 

8.666/93. Finalmente, na persistência do empate, será decidido, por meio de sorteio, a ordem 

de cada proposta na fase de lances; 

8.3.1.4. A Licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

de lances. 

8.3.2. Para efeito de seleção será considerado o valor global do Lote; 

8.3.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 

ordem decrescente de valor; 

8.3.4. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço; 

8.3.5. A critério do pregoeiro poderá ser estabelecido ou modificado, no início de cada rodada, um 

valor de redução mínimo entre lances. 

8.3.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances, restando apenas o participante detentor do menor lance; 
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8.3.7. Encerrada a etapa de lances, as propostas selecionadas e não selecionadas serão 

classificadas em ordem crescente de valor, considerando-se para as selecionadas o último 

preço ofertado. 

8.4. Exequibilidade de Preços 

8.4.1. Nos casos em que o pregoeiro julgue necessário, poderá ser exigida apresentação de planilha 

de custos demonstrando a exequibilidade da proposta apresentada no certame. 

8.5. Negociação 

8.5.1. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta melhor classificada com vistas à redução 

do preço; 

8.5.2. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 

8.5.3. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela CMN, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento. 

8.6. Fase de Habilitação e Recurso 

8.6.1. Encerrada a fase de classificação, será aberto o envelope contendo os documentos de 

habilitação da proposta de melhor oferta; 

8.6.2. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 

ser sanadas na Sessão Pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações; 

8.6.3. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

8.6.4. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos 

no momento da verificação. Em caso de indisponibilidade de verificação dos documentos 

apresentados, será realizada nova consulta antes da contratação, e assegurada vista aos 

autos após a verificação, a todos os interessados; 

8.6.5. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a Licitante será 

habilitada e declarada provisoriamente vencedora do certame. 

8.6.6. Se a Licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 

subsequente de menor preço, retornando-se aos subitens 9.4.1 e seguintes, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

8.6.7. Ao final da sessão, declarada(s) a(s) vencedora(s), a Licitante que quiser recorrer deverá 

manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias 

para apresentação de razões, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr ao término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.6.8. A ausência de manifestação imediata e motivada da Licitante importará na renúncia ao direito 

de recorrer, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à Licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à Autoridade Competente para a homologação; 

8.6.9. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão, e encaminhá-lo 

devidamente informado à Autoridade Competente; 

8.6.10. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento; 
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8.6.11. Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente 

adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o procedimento; 

8.6.12. Na hipótese de provimento do recurso, serão aproveitados os atos válidos; 

8.6.13. As Licitantes deverão acompanhar no Diário Oficial do Município de Natal os resultados do 

certame. 

 

9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
9.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 

em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 
9.2. O objeto deste Pregão será adjudicado às vencedoras dos respectivos Lotes. 
 
10. DO REGISTRO DE PREÇOS 
10.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal 

de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações futuras 
da Administração Pública. 

10.2. A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições 
de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, descrição, fornecedores e 
Órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas 
respectivas propostas aduzidas (ANEXO V). 

10.3. Órgão Gerenciador será a Câmara Municipal do Natal, responsável pela condução do conjunto 
de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata 
de Registro de Preços. 

10.4. Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do 
procedimento licitatório para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro 
de Preços. 

10.5. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não pode ser superior a 12 (doze) meses. 
10.6. A existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 

10.7. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão da 
Administração Pública, independentemente da condição de Órgão Participante do presente 
certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, até o limite de 100% (cem 
por cento) do quantitativo inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada à 
vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente. 

10.8. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

10.9. Homologado o resultado da licitação a CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, respeitada a ordem 
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares 
para assinatura da Ata de Registro de Preços - ARP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se 
constitui em compromisso formal de prestação nas condições estabelecidas observados os 
requisitos de publicidade e economicidade. 

10.10. A contratação junto ao fornecedor registrado, após informação emitida pela CMN, será 
formalizada, por intermédio de instrumento contratual. 

10.11. A Ata de Registro de Preços – ARP poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação. 

10.12. Os preços registrados por força deste procedimento licitatório terão validade de 12 (doze) 
meses, contados da data da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços - ARP, eficácia 
com a sua publicação no Diário Oficial do Município - DOM. 
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11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E SUA ASSINATURA 
11.1. Homologado o certame, a Vencedora será notificada, por qualquer meio hábil que permita 

comprovar o recebimento, aceitando-se inclusive os meios eletrônicos, tais como e-mail, dentre 
outros, visando a entrega da Proposta Comercial adequada ao lance vencedor, e a assinatura do 
vínculo jurídico (conforme ANEXO IX – Minuta da Ata de Registro de Preço) no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação, sob pena de incidir na infração do 
artigo 81 da Lei nº 8.666/93. Após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 

11.2. Quando a licitante convocada não comparecer para assinatura do vínculo jurídico no prazo e 
nas condições estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante, após negociação e 
verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de 
classificação. 

11.3. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou 
Entidade que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao “Órgão 
Gerenciador”, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, 
as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/1993, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 
Decreto Municipal nº 11.005/2016, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços; 

11.4. Os órgãos e Entidades que não participaram deste Sistema de Registro de Preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata do Sistema de Registro de Preços, deverão manifestar seu 
interesse junto ao “Órgão Gerenciador”, para que este indique os possíveis fornecedores e 
respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação. 

 
12. DO TERMO DE CONTRATO E SUA ASSINATURA: 
12.1. Encerrados os trabalhos deste Pregão e lavrada a respectiva Ata de Registro de Preço, o 

contrato poderá ser firmado entre a Câmara Municipal de Natal, através da Mesa Diretora e o 
detentor da referida ata, nos termos e condições deste Edital de acordo com a minuta que é 
parte integrante do presente instrumento (ANEXO VIII). 

12.1.1. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo Órgão Gerenciador do 
Sistema de Registro de Preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou 
outro instrumento similar, conforme o disposto no Art. 62 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 

12.2. O Contrato deverá ser firmado por representante legal do detentor da ata ou por procurador 
com poderes para tal, mediante comprovação através de contrato social ou instrumento 
equivalente e procuração, respectivamente, juntamente com cópia de cédula de identidade do 
signatário. 

12.3. O detentor da ata convocado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
comunicação, fax, e-mail ou telegrama, para assinar o contrato. 

12.3.1. O prazo de assinatura do contrato estipulado neste item poderá ser prorrogado, por igual 
período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado e aceito 
pela Administração da CMN. 

12.4. A recusa injustificada do detentor da ata em atender o disposto no item anterior caracterizará 
descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-o à multa prevista neste Edital, 
sem prejuízo das demais sanções legais. 

12.4.1. Na ocorrência da hipótese prevista no item anterior aplicar-se-á o disposto da Lei 8.666/93 e 
alterações. 

12.5. Nos termos do artigo 54, da Lei n.° 8.666/93, o instrumento de contrato rege-se pelos preceitos 
de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 
as disposições de direito privado. 
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13. DAS SANÇÔES 
13.1. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a CMN, pelo prazo de 

até 2 (dois) anos, sem prejuízo de multa de até 20% do valor estimado para a contratação e 
demais cominações legais, nos seguintes casos: 

13.1.1. Cometer fraude fiscal; 
13.1.2. Apresentar documento falso; 
13.1.3. Fizer declaração falsa; 
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
13.1.5. Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido; 
13.1.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
13.1.7. Não mantiver a proposta. 
 
14. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
14.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 

física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser 
entregue no endereço físico informado no preâmbulo, ou a ser enviada para o endereço 
eletrônico acmnat@yahoo.com.br, até as 14 horas, no horário oficial de Brasília-DF. 

14.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas. 

14.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

14.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes 
da data fixada para abertura da sessão pública, para o endereço físico informado no preâmbulo, 
ou para o endereço eletrônico acmnat@yahoo.com.br. 
 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. Ao Presidente da Câmara Municipal do Natal compete anular este Pregão por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno 
ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

15.2. A anulação do Pregão induz à da nota de empenho. 
15.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato. 

15.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 
classificação e habilitação. 

15.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

15.6. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles 
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

15.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho 
de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte. 

15.8. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital, prevalecerão as 
últimas. 

15.9. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as Licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação; 

mailto:acmnat@yahoo.com.br
mailto:acmnat@yahoo.com.br
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15.10. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da 
CMN, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. 

15.11. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar às Licitantes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para uma nova sessão para apresentação de novas propostas 
escoimadas das causas que geraram a situação; 

15.12. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a 
serem assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, facultada a assinatura às Licitantes 
presentes; 

15.13. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas na própria ata. 
15.14. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, bem como todas 

as propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, facultada rubrica às Licitantes 
presentes; 

15.15. A contratação decorrente desta Licitação será divulgada no Diário Oficial do Município do Natal; 
15.16. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais Licitantes ficarão à disposição 

para retirada após 60 (sessenta) dias corridos da celebração do certame, mediante solicitação 
escrita, na Av. Jundiaí, 546 – Tirol – Natal/RN, Comissão de Licitação. Após o prazo de 120 dias 
do certame, serão destruídos sem quaisquer formalidades; 

15.17. As Licitantes devem acompanhar diariamente o Diário Oficial do Município do Natal para 
verificação de comunicados, erratas e demais informações; 

15.18. Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, 
considerando-se prorrogado até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento cair em dia sem 
expediente na CMN; 

15.19. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro ou Autoridade 
Competente; 
 

16. REAJUSTE 
16.1. O preço permanecerá fixo e irreajustável durante toda a vigência do instrumento contratual; 
16.2. No caso de prorrogação contratual, os valores contratados poderão ser reajustados 

anualmente, mediante a aplicação do IGPM/FGV, podendo ser substituído por outro índice 
equivalente na extinção deste. 
 

17. DOS ANEXOS 
17.1. É parte integrante deste Edital: 
17.1.1. Anexo I – Termo de Referência. 
17.1.2. Anexo II – Modelo de Procuração de Credenciamento; 
17.1.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento; 
17.1.4. Anexo IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte; 
17.1.5. Anexo V – Modelo de Proposta Comercial; 
17.1.6. Anexo VI – Modelo de Declaração de Compromisso e Idoneidade; 
17.1.7. Anexo VII – Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no art. 7º, XXXIII, da 

Constituição da República; 
17.1.8. Anexo VIII – Minuta do Contrato; 
17.1.9. Anexo IX – Minuta da Ata de Registro de Preço. 
 

Natal, 25 de maio de 2018. 
 
 

André Diogo de Oliveira Silva 
Pregoeiro 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO 
1.1. Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos, suprimentos e periféricos de 

informática para atender as necessidades da Câmara Municipal do Natal. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Para atender as necessidades de serviços da CMN, resultante da manutenção, crescente 

fluxo de dados no ambiente interno da Câmara Municipal do Natal e a ampliação da 
capacidade de processamento de dados, a aquisição de equipamentos, suprimentos e 
periféricos de informática tem como finalidade garantir o funcionamento e modernizar a rede 
para garantir a disponibilidade do acesso aos diversos sistemas. 

 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
Vl. MEDIO 

(R$) 
TOTAL 

1 Conector RJ45 Cat5 macho UND 2000 0,93 R$ 1.866,67 

2 Cabo par trancado; flexível para rede; não blindado, cor azul; categoria 5e; 

4pares; 24 awg; norma conforme resolução Anatel 242 de 30.11.2000. Caixa 
com 305 metros. 

CX 10 499,41 R$ 4.994,13 

3 Alicate de Crimpar RJ45, com desencapador UND 10 42,55 R$ 425,47 

4 Kit de Ferramentas acomodadas em caixa plástica, contendo 24 peças, 

características mínimas: 03 chaves de fenda philips: #3.0, #2.4, #2.0; 03 

chaves de fenda: #3.0, #2.4, #2.00; 01 chave; 09 pontas de chave: PH1, 
PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6, T10, T15, T20; 01 adaptador de soquete; 01 alicate 

de bico; 01 alicate de corte; 04 soquetes sextavados: 7 milímetros, 8mm, 

9mm, 10mm; 01 extensor de 4,5mm. 

KIT 5 68,90 R$ 344,50 

5 Testador de cabos de Telefonia e Rede (RJ45/RJ11) UND 10 31,05 R$ 310,50 

6 Testador de fonte de alimentação ATX 20/24 pinos, Digital LCD UND 5 61,25 R$ 306,25 

7 Abraçadeira de Velcro para Organização de Cabos em Rack de cor Azul com 3 

metros 

UND 2 19,47 R$ 38,93 

8 Abraçadeira de Velcro para Organização de Cabos em Rack de cor Preto com 

3 metros 

UND 2 19,47 R$ 38,93 

9 Pacote C/100 Conectores Rj45 Cat6 macho PCT 10 211,67 R$ 2.116,67 

10 Pacote C/100 Conectores Rj45 Cat6 macho Blindado PCT 1 375,00 R$ 375,00 

11 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Azul UND 10 13,00 R$ 130,00 

12 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Vermelho  UND 10 13,00 R$ 130,00 

13 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Branco  UND 10 13,00 R$ 130,00 

14 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Amarelo UND 10 13,00 R$ 130,00 

15 Patch Cord 1,5m CAT 6 – Cor Azul  UND 10 22,78 R$ 227,75 

16 Patch Cord 2,5m CAT 6 – Cor Preto  UND 10 43,23 R$ 432,30 

TOTAL R$ 11.997,09 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VL. MÉDIO 

(R$) 
TOTAL 

1 Adaptador USB Wireless, 150 Mbps UND 30 65,80 R$ 1.974,00 

2 Switch 08P 10/100/1000Mbps, bivolt UND 20 249,00 R$ 4.980,00 

3 Switch 24P 10/100/1000Mbps, bivolt UND 1 702,86 R$ 702,86 
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4 Roteador 4P 10/100/1000, Wireless, 300mbps, bivolt UND 5 99,45 R$ 497,25 

5 Roteador 4P 10/100/1000, Wireless, 1.750mbps, bivolt  UND 5 724,00 R$ 3.620,00 

6 Switch KVM USB para 4 computadores com as seguintes características: - 

Gerenciamento: Até 4 computadores; - Interface: USB para 3 periféricos 

(Teclado, mouse e monitor); - Alimentação: Via porta USB; - Resolução: 
Suporta monitor VGA com resolução de até 1920x1440 / freqüência de 200Hz 

– Sistema operacionais compatíveis: Windows e Linux; - Conectores para 

dispositivos: 1 porta VGA DB15 macho e USB tipo A macho x USB tipo B 

macho; - Seleção de Servidor / Através de botão ou tecla de atalho Command 

UND 2 254,33 R$ 508,66 

7 Filtro de linha, com 8(oito) tomadas, novo padrão brasileiro NBR 14136, 

possuir chave on/off, tensão de operação: 127/220v, fator de proteção: 140 

joules, pico máximo de corrente: 4500ª, fusível: 10ª - composição: 

termoplásticos, metais e circuito eletrônico, comprimento do cabo: 1,20m 

(pvc/cobre-nbr 13249) 

UND 50 50,20 R$ 2.509,83 

TOTAL R$ 14.792,61 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VL. MÉDIO 

(R$) 
TOTAL 

1 Fonte de alimentação p/ microcomputador; ATX; 500w – reais; 110-220v UND 30 163,60 R$ 4.907,90 

2 HD 500GB interno, Sata3, 7200RPM, 3,5 polegadas. UND 20 243,18 R$ 4.863,60 

3 HD 1TB Portátil, USB 3.0, não necessitando cd de instalação, não 
necessitando alimentação externa, com suporte a duas formas de backup; 

cópia automática dos arquivos conforme programação ou em tempo real; o 

mesmo deve possuir software. 

UND 30 334,61 R$ 10.038,40 

4 HD 3TB interno, Sata 3, 7200 RPM, 3,5 polegadas. UND 15 699,00 R$ 10.485,00 

5 Mouse USB, óptico, com scroll UND 50 12,95 R$ 647,25 

6 Pen-drives 16 GB, USB 2.0 ou superior UND 50 36,97 R$ 1.848,67 

7 Pen-drives 64 GB, USB 2.0 ou superior  UND 12 136,20 R$ 1.634,44 

8 Teclado USB, ABNT II UND 12 24,10 R$ 289,24 

TOTAL R$ 34.714,50 

LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VL. MÉDIO 

(R$) 
TOTAL 

1 Computador, CPU I5 Memoria DDR4 8Gb, 2 Gravador CD e DVD, placa de 

captura pci, Monitor 18P, Nobreak HD 1TB, Fonte 600W real 

UND 2 2.198,50 R$ 4.397,00 

2 Mini Rack Parede Padrão 19 12u X 470mm Preto Rede Lan Utp UND 1 476,42 R$ 476,42 

3 No-break 1800VA, bivolt, 7 tomadas UND 5 1405,50 R$ 7.027,50 

4 Notebook Processador: 2.7GBHz ou superior, 3MB cache; Memória: 4GB 

expansível; HD: 500 GB ou superior (5400RPM); Sistema operacional: Windows 

64Bits, em Português; Programas de edição de texto, planilhas e 

apresentações em português, inclusos; Tela LED 14.0 ; Áudio e vídeo 

integrado; Conector de rede integrado Ethernet 10/100 MBPS ou Superior; 

Tecnologia wireless: N; Unidade óptica: DVD+/-RW; Webcam HD 720p com 
microfone integrados; Conexões externas: HDMI, USB 3.0, USB 2.0, cartão de 

mídia (SD, SDHC, SDXC). 

UND 2 1.999,00 R$ 3.998,00 

5 Patch Panel de 24 portas cat-6 com guia traseira UND 2 753,61 R$ 1.507,22 

6 Calha com 8 tomadas (Padrão  Brasileiro) 19’’ c/disjuntor – 10 A UND 1 182,00 R$ 182,00 

7 Organizador de Cabos Horizontal de 19” 1U/75MM UND 2 24,37 R$ 48,74 

8 Guia Cabo H Aberto 1U UND 2 32,00 R$ 64,00 

TOTAL R$ 17.700,88 
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LOTE 05 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VL. MÉDIO 

(R$) 
TOTAL 

1 Pilha alcalina, 9V UND 20 12,72 R$ 254,33 

2 DVD-R, 4.7GB, 2X ou superior. Tubo com 50 unidades TUBO 100 45,90 R$ 4.590,00 

3 CD-R; 700MB e 80 minutos; 52x. Tubo com 50 unidades TUBO 5 47,36 R$ 236,80 

4 Pilha Alcalina AA, 1,5V UND 600 3,87 R$ 2.322,00 

5 Pilha recarregável AA, c/ 2700 mAh UND 100 21,97 R$ 2.197,00 

6 Carregador de pilhas, capacidade para 04 pilhas AA, Bivolt UND 42 59,29 R$ 2.490,32 

TOTAL R$ 12.090,45 

LOTE 06 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VL. MÉDIO 

(R$) 
TOTAL 

1 Gravador de DVD/CD Externo USB, USB 2.0 ou superior; UND 5 152,35 R$ 761,73 

2 LEITOR DE CARTÃO IMAGEMATE ALL-IN-ONE USB 3.0 com as seguintes 

características: - Velocidade de Leitura: até 500 MB/sl; - Supona: 

SD.SDHC.SDXC, microSDHC, microSDXC, Memory Sitck, CompactFlash; - 

Geração: USB 3.0  

UND 1 387,63 R$ 387,63 

3 Injetor PoE IEEE 802.3af 200G ou Equivalente com as seguintes 

características: - 1 porta LAN para entrada de dados; - 1 porta PoE para 

saída de dados e alimentação; - Potência máxima fornecida pela porta PoE 

15,4 W; - Tensão de entrada AC 100-240 V 0.6 A 50/60 Hz; - Tensão de 

saída 48V 350 mA; - Consumo máximo de energia 1.4 W 

UND 2 256,98 R$ 513,96 

4 Pente de Memória DDR2 2GB para PC, 800Mhz  UND 30 76,29 R$ 2.288,70 

5 Pente de Memória DDR2 4GB para PC, 800Mhz UND 30 290,00 R$ 8.700,00 

6 Rack 40U 870mm 19” * Com As seguintes Características: - Rack fechado 
de piso 40U preto; - Rack totalmente desmontável; - Laterais com fecho 

Tápido; - Com a opção de utilização de chaves nas laterais; - Porta frontal 

em vidro remperado; - Fechadura tipo cilindro; - Ângulo de abeitura da porta 

de 180°; - Porta traseira em aço com chave *Planos (frontal e traseiro) 

galvanizados e com numeração Us;  - Estrutura do rack possua terminais de 

aterramento; - Entrada e saída de cabos pelo teto e pela base do rack; - 

Teto com preparação para instalação de ventiladores; - Acompanham o 

conjunto: quatro pés niveladores e quatro rodas (duas com trava); - 4 Perfis 
19” móveis na profundidade; - Pintura pó eletrostática texturizada de alta 

resistência. 

UND 1 2.456,95 R$ 2.456,95 

7 HUB SWITCH HDM1 1080P (FULL HD) com as seguintes características – 

Entradas: 3x HDMI – Saídas: 1 x HDMI 

UND 1 57,95 R$ 57,95 

TOTAL R$ 15.166,92 

 
4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1. Considerações Gerais 
4.1.1. Prazo de Entrega: Os materiais deverão ser entregues em até 30 dias corridos, 

contados a partir da data de solicitação de fornecimento ou recebimento da Nota de 
Empenho. 

4.1.2. Local e condições de entrega: Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara 
Municipal do Natal – Rua Jundiaí, 546 – Tirol – Natal/RN, no horário das 08h00 às 
14h00, o qual deverá fazer o recebimento provisório, o qual solicitará ao Setor de 
Informática fazer avaliação criteriosa constatando se os materiais apresentados 
conferem com as especificações solicitadas neste Termo de Referência, recebendo 
definitivamente;  



 

 

 

 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL 
Comissão Permanente de Licitações 

Palácio Frei Miguelinho 
 

N.º PROCESSO    
FLS. N.º     
ASS.:     

 
5. JULGAMENTO DO OBJETO 

5.1. Serão considerados vencedores os licitantes que derem o menor lance por lote e atenderem a 
todos os requisitos do Termo de Referência e Edital. 
 

6. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE BENS 
a) Corre por conta do licitante vencedor qualquer prejuízo causado aos materiais contratados 

em decorrência do transporte; 
b) As despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos e tributos competem, 

exclusivamente, ao licitante vencedor; 
c) Os materiais serão recebidos PROVISORIAMENTE, em até 10 (dez) dias corridos, a 

contar da data de recebimento do equipamento, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do objeto com a especificação. 

d) Os materiais serão recebidos DEFINITIVAMENTE, mediante termo/atesto na nota fiscal, 
após verificação do objeto entregue com todas as características consignadas na proposta, 
no que tange a quantidade e qualidade especificada. O recebimento definitivo em até 10 
(dez) dias úteis do recebimento provisório; 

e) Caberá ao servidor indicado/comissão rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material 
que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente 
original ou novo, assim considerado de primeiro uso, bem como determinar prazo para 
substituição dos materiais eventualmente fora das especificações; 

f) Caso algum equipamento apresente defeito, este deverá ser substituído por outro de iguais 
características, não sendo aceitas manutenções no equipamento defeituoso por ocasião da 
entrega; 

g) A entrega dos equipamentos deverá atender integralmente o pedido da ordem de 
fornecimento. 
 

7. OBRIGAÇÕES 
7.1. DA CONTRATADA 

7.1.1. Fornecer os produtos cotados rigorosamente de acordo com as especificações e 
condições apresentadas na proposta comercial, inclusive na amostra, quanto às suas 
características e condições; 

7.1.2. Responsabilizar-se por quaisquer despesas que incidam direta ou indiretamente 
sobre os materiais; 

7.1.3. Responder solidariamente com o fabricante e o distribuidor pelos materiais 
fornecidos; 

7.1.4. Substituir, no mesmo prazo previsto para a entrega, contado a partir da data da 
comunicação, via fax ou e-mail, e sem qualquer ônus para a Justiça Federal de 
Primeiro Grau na Paraíba, os materiais fora das especificações e/ou condições 
predeterminadas, ou que apresentarem defeitos de fabricação dentro do prazo de 
validade; 

7.1.5. Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus 
empregados durante a entrega dos bens, inclusive durante a entrega dos 
equipamentos feita por transportadoras; 

7.2. DA CONTRATANTE 
7.2.1. Proceder ao recebimento e conferência dos materiais fornecidos; 
7.2.2. Rejeitar os produtos que não atendam aos requisitos constantes das especificações 

do Termo de Referência; 
7.2.3. Efetuar o pagamento até o 10 (dez) dias corridos seguintes ao do recebimento 

definitivo (atesto da nota fiscal) de cada fornecimento. 
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8. ACEITE E ALTERAÇÃO 
8.1. O aceite se dará somente aos equipamentos em conformidade com o Termo de Referência. 
8.2. Alterações, mediante justificativa, para produtos semelhantes ou superiores. 

 
9. CONDICÕES DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dia corridos, mediante apresentação das 
notas fiscais devidamente atestadas pelo Setor responsável, contados a partir da data do 
ATESTO nas Notas Fiscais. 
Para efetivação do pagamento, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) Comprovação de regularidade com a Seguridade Social, no caso de pessoas jurídicas; 
b) Comprovação de regularidade com o FGTS, no caso de pessoas jurídicas; 
c) Comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, no caso de pessoas físicas ou 

jurídicas; 
d) Prova de inexistência de débito inadimplido perante a Justiça de Trabalho, através da 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
e) Comprovação de regularidade com a fazenda Municipal e Estadual, no caso de pessoas 

físicas ou jurídicas; 
 

10. GARANTIA 
10.1. Os equipamentos deverão possuir no mínimo 12 (doze) meses de garantia do tipo on-site 

(no local onde os equipamentos foram instalados), incluindo troca de equipamentos 
defeituosos e assistência técnica. 

10.2. Suporte de atendimento às chamadas técnicas durante o período de garantia serão no 
regime de no mínimo 12x5, com início de atendimento em até 6 horas e tempo de solução 
de 48 horas, a partir da abertura do chamado. 
 

Natal, 24 de maio de 2018. 
 

 
Arthur Reis de Moura 

Chefe do Setor de Informática 
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ANEXO II 
MODELO DE PROCURAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
PREGÃO N° 004/2018 – CMN 

(usar papel timbrado da empresa) 
Local e data 
Ao 
Pregoeiro da Câmara Municipal do Natal 
Natal/RN 
 
Senhor Pregoeiro, 
 
Pela presente, designamos o Sr.(a) ____________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº ______________, para nos 
representar no processo licitatório relativo ao Pregão nº 004/2018 – CMN, podendo o mesmo 
formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar 
documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, bem como, 
assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todos os atos inerentes à 
referida licitação. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

__________________________________________ 
Carimbo/Assinatura do Declarante 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
 

 
NOME DA EMPRESA PROPONENTE, seu endereço, identificação (individual ou social), 
aposição do carimbo (substituível pelo papel timbrado), contendo o número do Cadastro 
Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) e o número da INSCRIÇÃO ESTADUAL e/ou 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL. 

  
Declaro, sob as penas da lei, para os fins do cumprimento do art. 4º, inciso VII, da Lei 

no 10.520, de 17 de julho de 2002, que a Empresa 
___________________________________ (nome da empresa), cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, constante do subitem 7 do presente Edital de Pregão Presencial. 
  

 
Natal, ___ de ____________ de 2018. 

 
 

________________________________ 
NOME 

Cargo do Representante da Empresa 
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ANEXO IV 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018 

 
 

À CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
A empresa............................................................................, situada à ........(endereço completo)..........., 
inscrita no CNPJ sob o nº ............................................, neste ato representada pelo ....[cargo]...., .... 
[nome do representante legal]....., portador da Carteira de Identidade nº ..................., inscrito no CPF 
sob o nº ..........................., DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 
de 2006, e Art. 11 do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, estando apta a usufruir os 
benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 
impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
 

Natal, ___ de ____________ de 2018. 
 
 
 
 
 

Assinatura do declarante: 
Nome e número da RG e do CPF do declarante 

Cargo / Função na Empresa 
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
Razão Social: 
CNPJ: 
[Endereço completo com indicação de telefone e e-mail] 
Pregão Presencial nº 004/2018 
OBJETO: Aquisição de equipamentos, suprimentos e periféricos de informática. 
LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 
TOTAL 

1 Conector RJ45 Cat5 macho UND 2000    

2 Cabo par trancado; flexível para rede; não blindado, cor azul; 

categoria 5e; 4pares; 24 awg; norma conforme resolução Anatel 
242 de 30.11.2000. Caixa com 305 metros. 

CX 10    

3 Alicate de Crimpar RJ45, com desencapador UND 10    

4 Kit de Ferramentas acomodadas em caixa plástica, contendo 24 

peças, características mínimas: 03 chaves de fenda philips: #3.0, 

#2.4, #2.0; 03 chaves de fenda: #3.0, #2.4, #2.00; 01 chave; 
09 pontas de chave: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6, T10, T15, T20; 

01 adaptador de soquete; 01 alicate de bico; 01 alicate de corte; 

04 soquetes sextavados: 7 milímetros, 8mm, 9mm, 10mm; 01 

extensor de 4,5mm. 

KIT 5    

5 Testador de cabos de Telefonia e Rede (RJ45/RJ11) UND 10    

6 Testador de fonte de alimentação ATX 20/24 pinos, Digital LCD UND 5    

7 Abraçadeira de Velcro para Organização de Cabos em Rack de cor 

Azul com 3 metros 

UND 2    

8 Abraçadeira de Velcro para Organização de Cabos em Rack de cor 

Preto com 3 metros 

UND 2    

9 Pacote C/100 Conectores Rj45 Cat6 macho PCT 10    

10 Pacote C/100 Conectores Rj45 Cat6 macho Blindado PCT 1    

11 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Azul UND 10    

12 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Vermelho  UND 10    

13 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Branco  UND 10    

14 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Amarelo UND 10    

15 Patch Cord 1,5m CAT 6 – Cor Azul  UND 10    

16 Patch Cord 2,5m CAT 6 – Cor Preto  UND 10    

TOTAL  

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 
TOTAL 

1 Adaptador USB Wireless, 150 Mbps UND 30    

2 Switch 08P 10/100/1000Mbps, bivolt UND 20    

3 Switch 24P 10/100/1000Mbps, bivolt UND 1    

4 Roteador 4P 10/100/1000, Wireless, 300mbps, bivolt UND 5    

5 Roteador 4P 10/100/1000, Wireless, 1.750mbps, bivolt  UND 5    

6 Switch KVM USB para 4 computadores com as seguintes 

características: - Gerenciamento: Até 4 computadores; - Interface: USB 

para 3 periféricos (Teclado, mouse e monitor); - Alimentação: Via 

porta USB; - Resolução: Suporta monitor VGA com resolução de até 
1920x1440 / freqüência de 200Hz – Sistema operacionais 

compatíveis: Windows e Linux; - Conectores para dispositivos: 1 porta 

UND 2    
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VGA DB15 macho e USB tipo A macho x USB tipo B macho; - Seleção 
de Servidor / Através de botão ou tecla de atalho Command 

7 Filtro de linha, com 8(oito) tomadas, novo padrão brasileiro NBR 

14136, possuir chave on/off, tensão de operação: 127/220v, fator de 

proteção: 140 joules, pico máximo de corrente: 4500ª, fusível: 10ª - 
composição: termoplásticos, metais e circuito eletrônico, comprimento 

do cabo: 1,20m (pvc/cobre-nbr 13249) 

UND 50    

TOTAL  

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 

TOTAL 

1 Fonte de alimentação p/ microcomputador; ATX; 500w – reais; 110-

220v 

UND 30    

2 HD 500GB interno, Sata3, 7200RPM, 3,5 polegadas. UND 20    

3 HD 1TB Portátil, USB 3.0, não necessitando cd de instalação, não 

necessitando alimentação externa, com suporte a duas formas de 

backup; cópia automática dos arquivos conforme programação ou em 

tempo real; o mesmo deve possuir software. 

UND 30    

4 HD 3TB interno, Sata 3, 7200 RPM, 3,5 polegadas. UND 15    

5 Mouse USB, óptico, com scroll UND 50    

6 Pen-drives 16 GB, USB 2.0 ou superior UND 50    

7 Pen-drives 64 GB, USB 2.0 ou superior  UND 12    

8 Teclado USB, ABNT II UND 12    

TOTAL  

LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 

TOTAL 

1 Computador, CPU I5 Memoria DDR4 8Gb, 2 Gravador CD e DVD, placa 

de captura pci, Monitor 18P, Nobreak HD 1TB, Fonte 600W real 

UND 2    

2 Mini Rack Parede Padrão 19 12u X 470mm Preto Rede Lan Utp UND 1    

3 No-break 1800VA, bivolt, 7 tomadas UND 5    

4 Notebook Processador: 2.7GBHz ou superior, 3MB cache; Memória: 

4GB expansível; HD: 500 GB ou superior (5400RPM); Sistema 

operacional: Windows 64Bits, em Português; Programas de edição de 
texto, planilhas e apresentações em português, inclusos; Tela LED 

14.0 ; Áudio e vídeo integrado; Conector de rede integrado Ethernet 

10/100 MBPS ou Superior; Tecnologia wireless: N; Unidade óptica: 

DVD+/-RW; Webcam HD 720p com microfone integrados; Conexões 

externas: HDMI, USB 3.0, USB 2.0, cartão de mídia (SD, SDHC, SDXC). 

UND 2    

5 Patch Panel de 24 portas cat-6 com guia traseira UND 2    

6 Calha com 8 tomadas (Padrão  Brasileiro) 19’’ c/disjuntor – 10 A UND 1    

7 Organizador de Cabos Horizontal de 19” 1U/75MM UND 2    

8 Guia Cabo H Aberto 1U UND 2    

TOTAL  

LOTE 05 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 

TOTAL 

1 Pilha alcalina, 9V UND 20    

2 DVD-R, 4.7GB, 2X ou superior. Tubo com 50 unidades TUBO 100    
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3 CD-R; 700MB e 80 minutos; 52x. Tubo com 50 unidades TUBO 5    

4 Pilha Alcalina AA, 1,5V UND 600    

5 Pilha recarregável AA, c/ 2700 mAh UND 100    

6 Carregador de pilhas, capacidade para 04 pilhas AA, Bivolt UND 42    

TOTAL  

LOTE 06 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 

TOTAL 

1 Gravador de DVD/CD Externo USB, USB 2.0 ou superior; UND 5    

2 LEITOR DE CARTÃO IMAGEMATE ALL-IN-ONE USB 3.0 com as 

seguintes características: - Velocidade de Leitura: até 500 MB/sl; - 
Supona: SD.SDHC.SDXC, microSDHC, microSDXC, Memory Sitck, 

CompactFlash; - Geração: USB 3.0  

UND 1    

3 Injetor PoE IEEE 802.3af 200G ou Equivalente com as seguintes 

características: - 1 porta LAN para entrada de dados; - 1 porta PoE 

para saída de dados e alimentação; - Potência máxima fornecida 

pela porta PoE 15,4 W; - Tensão de entrada AC 100-240 V 0.6 A 

50/60 Hz; - Tensão de saída 48V 350 mA; - Consumo máximo de 

energia 1.4 W 

UND 2    

4 Pente de Memória DDR2 2GB para PC, 800Mhz  UND 30    

5 Pente de Memória DDR2 4GB para PC, 800Mhz UND 30    

6 Rack 40U 870mm 19” * Com As seguintes Características: - Rack 

fechado de piso 40U preto; - Rack totalmente desmontável; - 
Laterais com fecho Tápido; - Com a opção de utilização de chaves 

nas laterais; - Porta frontal em vidro remperado; - Fechadura tipo 

cilindro; - Ângulo de abeitura da porta de 180°; - Porta traseira em 

aço com chave *Planos (frontal e traseiro) galvanizados e com 

numeração Us;  - Estrutura do rack possua terminais de 

aterramento; - Entrada e saída de cabos pelo teto e pela base do 

rack; - Teto com preparação para instalação de ventiladores; - 
Acompanham o conjunto: quatro pés niveladores e quatro rodas 

(duas com trava); - 4 Perfis 19” móveis na profundidade; - Pintura 

pó eletrostática texturizada de alta resistência. 

UND 1    

7 HUB SWITCH HDM1 1080P (FULL HD) com as seguintes 

características – Entradas: 3x HDMI – Saídas: 1 x HDMI 

UND 1    

TOTAL  

- Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: instalação, manutenção preventiva e corretiva dos serviços e equipamentos, 
transportes, impostos e tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 
- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias; 
- Todas as demais condições e especificações de acordo com o Edital e Anexos. 
 

Natal, ____ de ____________ de 2018. 
_________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal ou procurador) 

Favor informar: REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
NOME:           
QUALIFICAÇÃO (cargo):         
RG:      CPF:       
ENDEREÇO COMPLETO:          
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE 
 
A ___[RAZÃO SOCIAL]___, inscrita no CNPJ/MF ___[Nº do CNPJ]___, por intermédio do seu 
representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de 
participação no Pregão Presencial nº 004/2018 que: 
 
- Os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento 
de todas as informações; 
- Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração 
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 
- Inexistem fatos impeditivos à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 

Natal, ____ de ________________ de 2018. 
 
 

________________________________________ 
Nome: [Representante Legal] 
[Nome / Cargo / Assinatura] 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
 
A 
CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL 
Atenção: Comissão Permanente de Licitação 
Ref.: Pregão Presencial nº 004/2018 
 
.............................................................................................., inscrito no CNPJ nº 
........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.............................................................................................., portador da Carteira de 
Identidade nº ................................... e do CPF nº ............................................, DECLARA, sob 
as penas da Lei em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da 
República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 

.........................................., ....... de ..................... de 2018. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VIII 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL, E A 
EMPRESA __________________________________ 
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM AS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES SEGUINTES: 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
nº. 08.456.899/0001-63, com sede na Rua Jundiaí, 546 – Tirol – Natal/RN, neste ato 
representada pelo seu Presidente, o Vereador _____________________________, 
__________, inscrito no CPF Nº ___.___.___-__, residente e domiciliado nesta capital na 
____________________________, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
_____________________________________ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n.º ___________________, localizada na Rua 
_____________________________________, CEP: ______________, neste ato 
representada pelo Sr(a) ____________________________, _________, _________, 
empresário, CPF n.º ___.___.___-__ e RG nº _________, residente e domiciliado à Rua 
_______________________________, daqui em diante denominada de CONTRATADA, 
firmam o presente contrato de fornecimento de material de expediente, decorrente da licitação 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018,  a qual constitui-se em documento 
vinculativo e obrigacional às partes, segundo as cláusulas e condições seguintes:  
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Aquisição de equipamentos, suprimentos e periféricos de informática para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Natal, de acordo com a especificação abaixo. 
 
LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 
TOTAL 

1 Conector RJ45 Cat5 macho UND 2000    

2 Cabo par trancado; flexível para rede; não blindado, cor azul; 

categoria 5e; 4pares; 24 awg; norma conforme resolução Anatel 

242 de 30.11.2000. Caixa com 305 metros. 

CX 10    

3 Alicate de Crimpar RJ45, com desencapador UND 10    

4 Kit de Ferramentas acomodadas em caixa plástica, contendo 24 

peças, características mínimas: 03 chaves de fenda philips: #3.0, 

#2.4, #2.0; 03 chaves de fenda: #3.0, #2.4, #2.00; 01 chave; 

09 pontas de chave: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6, T10, T15, T20; 

01 adaptador de soquete; 01 alicate de bico; 01 alicate de corte; 

04 soquetes sextavados: 7 milímetros, 8mm, 9mm, 10mm; 01 
extensor de 4,5mm. 

KIT 5    

5 Testador de cabos de Telefonia e Rede (RJ45/RJ11) UND 10    

6 Testador de fonte de alimentação ATX 20/24 pinos, Digital LCD UND 5    

7 Abraçadeira de Velcro para Organização de Cabos em Rack de cor UND 2    
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Azul com 3 metros 

8 Abraçadeira de Velcro para Organização de Cabos em Rack de cor 
Preto com 3 metros 

UND 2    

9 Pacote C/100 Conectores Rj45 Cat6 macho PCT 10    

10 Pacote C/100 Conectores Rj45 Cat6 macho Blindado PCT 1    

11 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Azul UND 10    

12 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Vermelho  UND 10    

13 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Branco  UND 10    

14 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Amarelo UND 10    

15 Patch Cord 1,5m CAT 6 – Cor Azul  UND 10    

16 Patch Cord 2,5m CAT 6 – Cor Preto  UND 10    

TOTAL  

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 
TOTAL 

1 Adaptador USB Wireless, 150 Mbps UND 30    

2 Switch 08P 10/100/1000Mbps, bivolt UND 20    

3 Switch 24P 10/100/1000Mbps, bivolt UND 1    

4 Roteador 4P 10/100/1000, Wireless, 300mbps, bivolt UND 5    

5 Roteador 4P 10/100/1000, Wireless, 1.750mbps, bivolt  UND 5    

6 Switch KVM USB para 4 computadores com as seguintes 

características: - Gerenciamento: Até 4 computadores; - Interface: USB 

para 3 periféricos (Teclado, mouse e monitor); - Alimentação: Via 

porta USB; - Resolução: Suporta monitor VGA com resolução de até 

1920x1440 / freqüência de 200Hz – Sistema operacionais 

compatíveis: Windows e Linux; - Conectores para dispositivos: 1 porta 

VGA DB15 macho e USB tipo A macho x USB tipo B macho; - Seleção 

de Servidor / Através de botão ou tecla de atalho Command 

UND 2    

7 Filtro de linha, com 8(oito) tomadas, novo padrão brasileiro NBR 
14136, possuir chave on/off, tensão de operação: 127/220v, fator de 

proteção: 140 joules, pico máximo de corrente: 4500ª, fusível: 10ª - 

composição: termoplásticos, metais e circuito eletrônico, comprimento 

do cabo: 1,20m (pvc/cobre-nbr 13249) 

UND 50    

TOTAL  

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 

TOTAL 

1 Fonte de alimentação p/ microcomputador; ATX; 500w – reais; 110-

220v 

UND 30    

2 HD 500GB interno, Sata3, 7200RPM, 3,5 polegadas. UND 20    

3 HD 1TB Portátil, USB 3.0, não necessitando cd de instalação, não 

necessitando alimentação externa, com suporte a duas formas de 

backup; cópia automática dos arquivos conforme programação ou em 

tempo real; o mesmo deve possuir software. 

UND 30    

4 HD 3TB interno, Sata 3, 7200 RPM, 3,5 polegadas. UND 15    

5 Mouse USB, óptico, com scroll UND 50    

6 Pen-drives 16 GB, USB 2.0 ou superior UND 50    

7 Pen-drives 64 GB, USB 2.0 ou superior  UND 12    

8 Teclado USB, ABNT II UND 12    

TOTAL  
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LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 

TOTAL 

1 Computador, CPU I5 Memoria DDR4 8Gb, 2 Gravador CD e DVD, placa 

de captura pci, Monitor 18P, Nobreak HD 1TB, Fonte 600W real 

UND 2    

2 Mini Rack Parede Padrão 19 12u X 470mm Preto Rede Lan Utp UND 1    

3 No-break 1800VA, bivolt, 7 tomadas UND 5    

4 Notebook Processador: 2.7GBHz ou superior, 3MB cache; Memória: 

4GB expansível; HD: 500 GB ou superior (5400RPM); Sistema 

operacional: Windows 64Bits, em Português; Programas de edição de 

texto, planilhas e apresentações em português, inclusos; Tela LED 

14.0 ; Áudio e vídeo integrado; Conector de rede integrado Ethernet 

10/100 MBPS ou Superior; Tecnologia wireless: N; Unidade óptica: 
DVD+/-RW; Webcam HD 720p com microfone integrados; Conexões 

externas: HDMI, USB 3.0, USB 2.0, cartão de mídia (SD, SDHC, SDXC). 

UND 2    

5 Patch Panel de 24 portas cat-6 com guia traseira UND 2    

6 Calha com 8 tomadas (Padrão  Brasileiro) 19’’ c/disjuntor – 10 A UND 1    

7 Organizador de Cabos Horizontal de 19” 1U/75MM UND 2    

8 Guia Cabo H Aberto 1U UND 2    

TOTAL  

LOTE 05 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 

TOTAL 

1 Pilha alcalina, 9V UND 20    

2 DVD-R, 4.7GB, 2X ou superior. Tubo com 50 unidades TUBO 100    

3 CD-R; 700MB e 80 minutos; 52x. Tubo com 50 unidades TUBO 5    

4 Pilha Alcalina AA, 1,5V UND 600    

5 Pilha recarregável AA, c/ 2700 mAh UND 100    

6 Carregador de pilhas, capacidade para 04 pilhas AA, Bivolt UND 42    

TOTAL  

LOTE 06 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 
TOTAL 

1 Gravador de DVD/CD Externo USB, USB 2.0 ou superior; UND 5    

2 LEITOR DE CARTÃO IMAGEMATE ALL-IN-ONE USB 3.0 com as 
seguintes características: - Velocidade de Leitura: até 500 MB/sl; - 

Supona: SD.SDHC.SDXC, microSDHC, microSDXC, Memory Sitck, 

CompactFlash; - Geração: USB 3.0  

UND 1    

3 Injetor PoE IEEE 802.3af 200G ou Equivalente com as seguintes 

características: - 1 porta LAN para entrada de dados; - 1 porta PoE 

para saída de dados e alimentação; - Potência máxima fornecida 

pela porta PoE 15,4 W; - Tensão de entrada AC 100-240 V 0.6 A 

50/60 Hz; - Tensão de saída 48V 350 mA; - Consumo máximo de 

energia 1.4 W 

UND 2    

4 Pente de Memória DDR2 2GB para PC, 800Mhz  UND 30    

5 Pente de Memória DDR2 4GB para PC, 800Mhz UND 30    

6 Rack 40U 870mm 19” * Com As seguintes Características: - Rack 
fechado de piso 40U preto; - Rack totalmente desmontável; - 

Laterais com fecho Tápido; - Com a opção de utilização de chaves 

nas laterais; - Porta frontal em vidro remperado; - Fechadura tipo 

UND 1    
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cilindro; - Ângulo de abeitura da porta de 180°; - Porta traseira em 
aço com chave *Planos (frontal e traseiro) galvanizados e com 

numeração Us;  - Estrutura do rack possua terminais de 

aterramento; - Entrada e saída de cabos pelo teto e pela base do 

rack; - Teto com preparação para instalação de ventiladores; - 

Acompanham o conjunto: quatro pés niveladores e quatro rodas 

(duas com trava); - 4 Perfis 19” móveis na profundidade; - Pintura 

pó eletrostática texturizada de alta resistência. 

7 HUB SWITCH HDM1 1080P (FULL HD) com as seguintes 

características – Entradas: 3x HDMI – Saídas: 1 x HDMI 

UND 1    

TOTAL  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE FORNECIMENTO 
Os produtos ora licitado, serão fornecidos na forma de indireta, sob o regime de empreitada 
por preço unitário, em conformidade com o disposto na lei n° 8.666/93.  
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL 
A CMN obriga-se a:  
a) Notificar o fornecedor contratado, por meio da emissão de Ordem de Compra – OC e/ou 

emissão da Nota de Empenho, para que a mesma seja retirada;  
b) Permitir ao pessoal da contratada o acesso ao local do Fornecimento desde que 

observadas as normas de segurança; 
c) Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no Fornecimento; 
d) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato; 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
O Fornecedor Contratado obriga-se a:  
a) Assinar o presente Termo Contratual, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado 

da convocação; 
b) Retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado da 

convocação; 
c) Fornecer o produto solicitado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 

comunicação da Ordem de Compra ou da nota de empenho. 
d) O Fornecimento dos produtos conforme especificação na Cláusula Primeira deste 

contrato; 
e) Providenciar o imediato complemento ou substituição de unidades, no caso de a 

quantidade e/ou a qualidade do Fornecimento não corresponder ao especificado no edital, 
no prazo de imediato, sem implicar aumento no preço registrado, sob pena de aplicação de 
penalidade; 

f) Ressarcir os eventuais prejuízos causados a CMN aos órgãos gerenciadores e 
participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas 
na execução das obrigações assumidas. 

g) Manter durante toda a validade do contrato todas as condições da habilitação, inclusive 
quanto a regularidade fiscal e trabalhista. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
a) A vigência do presente Contrato terá início na data de sua assinatura, prolongando-se até 

31/12/2018. 
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b) É admitida a prorrogação da vigência da Contrato, no termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, 
e suas alterações, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos 
os demais requisitos desta forma. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – DO GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao 
Departamento Administrativo e Financeiro da CMN, competindo-lhe: 
a) Encaminhar a solicitação de compra dos produtos que vierem a ser adquiridos, através da 

Ordem de Compra – OC, seguindo a classificação e as quantidades estipuladas no edital 
do Pregão Presencial N.º 004/2018; 

b) Efetuar controle dos preços, dos quantitativos fornecidos, das especificações dos 

Fornecimentos registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 

c) Notificar o fornecedor registrado, para retirada da OC e nota de empenho; 

d) Observar, durante a vigência do presente contrato que nas contratações sejam mantidas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a 

compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas 

certidões ou documentos vencidos; 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS CONTRATADOS 
Os preços contratados, a especificação do Fornecimento, o quantitativo, as empresas 
fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes da Cláusula Primeira deste 
contrato, conforme ordem de classificação das propostas. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DOS PREÇOS CONTRTADOS E DO CANCELAMENTO DO 

CONTRATO 
Os preços contratados no presente contrato poderão ser cancelados de pleno direito:  
 
I– por iniciativa da Administração: 
a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste contrato; 
b) Quando o fornecedor não assinar a ordem de Fornecimento no prazo estabelecido; 
c) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da ordem de Fornecimento 

decorrente deste contrato, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 
da Lei 8.666/93; 

d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do pactuado; 
e) Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela CMN/RN.  
 
Parágrafo primeiro: Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as 
atividades do fornecedor relativas ao respectivo contrato. 
 
9. CLAUSULA NONA – DO RECEBIMENTO 
O objeto contratado será recebido da seguinte forma: 
a) Provisoriamente, no ato do recebimento, o Setor de Material e Patrimônio da CMN, por 

intermédio de um servidor designado, procederá à conferência de sua conformidade com o 
pedido. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado o abastecimento 
assinando-se o canhoto do respectivo documento fiscal de Fornecimento; 
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b) Definitivamente, em até cinco dias úteis após o fornecimento, mediante “atesto” na nota 
fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos da Ordem de Compra.  

 
Parágrafo único: O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil e penal da 
CONTRATADA.  
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem 
bancária, em até 15(quinze) dias úteis, contado do recebimento definitivo do material, da 
apresentação do documento fiscal correspondente e as devidas certidões negativas 
atualizadas e mantidas nas mesmas condições iniciais de habilitação. 
 
Parágrafo primeiro: Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária.  
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o fornecedor ficará sujeito, no caso 
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, o fornecimento parcial ou 
inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso 

de inexecução total da obrigação assumida; 
c) Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso 

de atraso na entrega do objeto, limitado a trinta dias de atraso; 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 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.  

Parágrafo primeiro: As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a 
Administração da MD - CMN/RN poderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
Parágrafo segundo: Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe 
for aplicada dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, será automaticamente 
descontado da nota fiscal que vier a fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de 
crédito da CONTRATADA, o valor devido ou a diferença ainda não paga poderá ser objeto de 
inscrição na Dívida Ativa da União. 
 
Parágrafo terceiro: Se o motivo do descumprimento contratual ocorrer por comprovado 
impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração 
da CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 
mencionadas.  
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
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Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da presente contratação correrão à 
conta de: 
 
Atividade/Projeto: 01.031.001.2007 – Manutenção e Funcionamento da Câmara 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.16 – Material de Consumo/Material de Expediente 
Fonte de Recursos: 111 – Ordinário não vinculado – ANEXO III 
Valor: R$ ___________ 
 
Atividade/Projeto: 01.031.001.2007 – Manutenção e Funcionamento da Câmara 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente 
Fonte de Recursos: 111 – Ordinário não vinculado – ANEXO III 
Valor: R$ ___________ 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 
de termo aditivo ao presente Contrato. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro de Natal/RN para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste 
contrato, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por 
estarem de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para um só efeito legal, na presença de duas testemunhas que abaixo assinam. 
 

Natal, __ de _________de 201_. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CPF Nº ___________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN 
CNPJ: 08.456.899/0001-63 

P/Contratante 
 

CONTRATADA 
CPF Nº ____________________ 

 
TETEMUNHAS: 
1ª _______________________________________ CPF: ___________________________ 
 
2ª _______________________________________ CPF: ___________________________  
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ANEXO IX 
MINUTA DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Aos ___/___/___, às __:__ hs, na CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN CNPJ nº. 
________________, com sede na Rua __________, neste ato representada pelo seu 
Presidente, o Vereador __________, ___, _____,______, inscrito no CPF Nº___________, e 
RG nº _______, residente e domiciliado na ____________, doravante denominado ÓRGÃO 
GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, cujo objetivo fora a formalização de 
Registro de preços para o fornecimento de materiais de expediente, conforme 
especificações constantes do termo de referência, a qual constitui-se em documento 
vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 
8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições 
seguintes:  
 
A empresa ______________, inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................., telefone nº ( x ) e-
mail: .................. localizada na .....................,  n.º  .........,  ................CEP:  .....................,  
........................,  neste  ato  representada  por ..............................................., CPF 
n.º............................... e RG nº ................................  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
A presente ata tem por objeto o sistema de registro de preços para o eventual fornecimento 
de materiais de expediente, conforme especificações constantes do Termo de Referência, 
contados a partir da assinatura da presente ata, de acordo com a especificação abaixo, o  
preço  registrado,  o  quantitativo,  a  empresa  fornecedora  e  o  nome  do  representante  
legal,  em  obediência  à  ordem  de  classificação  das  propostas,  juntamente  com  a 
documentação e a proposta de preços apresentadas, os quais, independentemente de 
transcrição, fazem parte deste instrumento, naquilo que não o contrariem. 
 
LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 
TOTAL 

1 Conector RJ45 Cat5 macho UND 2000    

2 Cabo par trancado; flexível para rede; não blindado, cor azul; 

categoria 5e; 4pares; 24 awg; norma conforme resolução Anatel 

242 de 30.11.2000. Caixa com 305 metros. 

CX 10    

3 Alicate de Crimpar RJ45, com desencapador UND 10    

4 Kit de Ferramentas acomodadas em caixa plástica, contendo 24 

peças, características mínimas: 03 chaves de fenda philips: #3.0, 

#2.4, #2.0; 03 chaves de fenda: #3.0, #2.4, #2.00; 01 chave; 

09 pontas de chave: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6, T10, T15, T20; 

01 adaptador de soquete; 01 alicate de bico; 01 alicate de corte; 

04 soquetes sextavados: 7 milímetros, 8mm, 9mm, 10mm; 01 
extensor de 4,5mm. 

KIT 5    

5 Testador de cabos de Telefonia e Rede (RJ45/RJ11) UND 10    

6 Testador de fonte de alimentação ATX 20/24 pinos, Digital LCD UND 5    

7 Abraçadeira de Velcro para Organização de Cabos em Rack de cor UND 2    
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Azul com 3 metros 

8 Abraçadeira de Velcro para Organização de Cabos em Rack de cor 
Preto com 3 metros 

UND 2    

9 Pacote C/100 Conectores Rj45 Cat6 macho PCT 10    

10 Pacote C/100 Conectores Rj45 Cat6 macho Blindado PCT 1    

11 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Azul UND 10    

12 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Vermelho  UND 10    

13 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Branco  UND 10    

14 Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Amarelo UND 10    

15 Patch Cord 1,5m CAT 6 – Cor Azul  UND 10    

16 Patch Cord 2,5m CAT 6 – Cor Preto  UND 10    

TOTAL  

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 
TOTAL 

1 Adaptador USB Wireless, 150 Mbps UND 30    

2 Switch 08P 10/100/1000Mbps, bivolt UND 20    

3 Switch 24P 10/100/1000Mbps, bivolt UND 1    

4 Roteador 4P 10/100/1000, Wireless, 300mbps, bivolt UND 5    

5 Roteador 4P 10/100/1000, Wireless, 1.750mbps, bivolt  UND 5    

6 Switch KVM USB para 4 computadores com as seguintes 

características: - Gerenciamento: Até 4 computadores; - Interface: USB 

para 3 periféricos (Teclado, mouse e monitor); - Alimentação: Via 

porta USB; - Resolução: Suporta monitor VGA com resolução de até 

1920x1440 / freqüência de 200Hz – Sistema operacionais 

compatíveis: Windows e Linux; - Conectores para dispositivos: 1 porta 

VGA DB15 macho e USB tipo A macho x USB tipo B macho; - Seleção 

de Servidor / Através de botão ou tecla de atalho Command 

UND 2    

7 Filtro de linha, com 8(oito) tomadas, novo padrão brasileiro NBR 
14136, possuir chave on/off, tensão de operação: 127/220v, fator de 

proteção: 140 joules, pico máximo de corrente: 4500ª, fusível: 10ª - 

composição: termoplásticos, metais e circuito eletrônico, comprimento 

do cabo: 1,20m (pvc/cobre-nbr 13249) 

UND 50    

TOTAL  

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 

TOTAL 

1 Fonte de alimentação p/ microcomputador; ATX; 500w – reais; 110-

220v 

UND 30    

2 HD 500GB interno, Sata3, 7200RPM, 3,5 polegadas. UND 20    

3 HD 1TB Portátil, USB 3.0, não necessitando cd de instalação, não 

necessitando alimentação externa, com suporte a duas formas de 

backup; cópia automática dos arquivos conforme programação ou em 

tempo real; o mesmo deve possuir software. 

UND 30    

4 HD 3TB interno, Sata 3, 7200 RPM, 3,5 polegadas. UND 15    

5 Mouse USB, óptico, com scroll UND 50    

6 Pen-drives 16 GB, USB 2.0 ou superior UND 50    

7 Pen-drives 64 GB, USB 2.0 ou superior  UND 12    

8 Teclado USB, ABNT II UND 12    

TOTAL  
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LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 

TOTAL 

1 Computador, CPU I5 Memoria DDR4 8Gb, 2 Gravador CD e DVD, placa 

de captura pci, Monitor 18P, Nobreak HD 1TB, Fonte 600W real 

UND 2    

2 Mini Rack Parede Padrão 19 12u X 470mm Preto Rede Lan Utp UND 1    

3 No-break 1800VA, bivolt, 7 tomadas UND 5    

4 Notebook Processador: 2.7GBHz ou superior, 3MB cache; Memória: 

4GB expansível; HD: 500 GB ou superior (5400RPM); Sistema 

operacional: Windows 64Bits, em Português; Programas de edição de 

texto, planilhas e apresentações em português, inclusos; Tela LED 

14.0 ; Áudio e vídeo integrado; Conector de rede integrado Ethernet 

10/100 MBPS ou Superior; Tecnologia wireless: N; Unidade óptica: 
DVD+/-RW; Webcam HD 720p com microfone integrados; Conexões 

externas: HDMI, USB 3.0, USB 2.0, cartão de mídia (SD, SDHC, SDXC). 

UND 2    

5 Patch Panel de 24 portas cat-6 com guia traseira UND 2    

6 Calha com 8 tomadas (Padrão  Brasileiro) 19’’ c/disjuntor – 10 A UND 1    

7 Organizador de Cabos Horizontal de 19” 1U/75MM UND 2    

8 Guia Cabo H Aberto 1U UND 2    

TOTAL  

LOTE 05 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 

TOTAL 

1 Pilha alcalina, 9V UND 20    

2 DVD-R, 4.7GB, 2X ou superior. Tubo com 50 unidades TUBO 100    

3 CD-R; 700MB e 80 minutos; 52x. Tubo com 50 unidades TUBO 5    

4 Pilha Alcalina AA, 1,5V UND 600    

5 Pilha recarregável AA, c/ 2700 mAh UND 100    

6 Carregador de pilhas, capacidade para 04 pilhas AA, Bivolt UND 42    

TOTAL  

LOTE 06 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA/MODELO 
Vl. 

UNIT. 
TOTAL 

1 Gravador de DVD/CD Externo USB, USB 2.0 ou superior; UND 5    

2 LEITOR DE CARTÃO IMAGEMATE ALL-IN-ONE USB 3.0 com as 
seguintes características: - Velocidade de Leitura: até 500 MB/sl; - 

Supona: SD.SDHC.SDXC, microSDHC, microSDXC, Memory Sitck, 

CompactFlash; - Geração: USB 3.0  

UND 1    

3 Injetor PoE IEEE 802.3af 200G ou Equivalente com as seguintes 

características: - 1 porta LAN para entrada de dados; - 1 porta PoE 

para saída de dados e alimentação; - Potência máxima fornecida 

pela porta PoE 15,4 W; - Tensão de entrada AC 100-240 V 0.6 A 

50/60 Hz; - Tensão de saída 48V 350 mA; - Consumo máximo de 

energia 1.4 W 

UND 2    

4 Pente de Memória DDR2 2GB para PC, 800Mhz  UND 30    

5 Pente de Memória DDR2 4GB para PC, 800Mhz UND 30    

6 Rack 40U 870mm 19” * Com As seguintes Características: - Rack 
fechado de piso 40U preto; - Rack totalmente desmontável; - 

Laterais com fecho Tápido; - Com a opção de utilização de chaves 

nas laterais; - Porta frontal em vidro remperado; - Fechadura tipo 

UND 1    
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cilindro; - Ângulo de abeitura da porta de 180°; - Porta traseira em 
aço com chave *Planos (frontal e traseiro) galvanizados e com 

numeração Us;  - Estrutura do rack possua terminais de 

aterramento; - Entrada e saída de cabos pelo teto e pela base do 

rack; - Teto com preparação para instalação de ventiladores; - 

Acompanham o conjunto: quatro pés niveladores e quatro rodas 

(duas com trava); - 4 Perfis 19” móveis na profundidade; - Pintura 

pó eletrostática texturizada de alta resistência. 

7 HUB SWITCH HDM1 1080P (FULL HD) com as seguintes 

características – Entradas: 3x HDMI – Saídas: 1 x HDMI 

UND 1    

TOTAL  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE FORNECIMENTO 
Os produtos ora licitados, serão fornecidos na forma de indireta, sob o regime de empreitada 
por preço unitário, em conformidade com o disposto na lei n° 8.666/93.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL, 
obriga-se a:  
a) Notificar o fornecedor registrado, por meio da emissão de Ordem de Compra – OC e/ou 

emissão da Nota de Empenho, a ser repassada via fax ou via telefone, para que a mesma 
seja retirada; 

b) Permitir ao pessoal da contratada o acesso ao local do Fornecimento desde que 
observadas as normas de segurança; 

c) Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no Fornecimento; 
d) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata; 
e) Realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade, a qual 

deverá ser realizada pelo órgão gerenciador, no mínimo, a cada 04 (quatro) meses após o 
inicio da vigência da ata, ou por outro órgão ou entidade no caso de solicitação de 
autorização para utilização ou adesão à ata, quando estes forem obrigados a efetuar 
pesquisa de preços, observando-se o disposto no §2º do art. 23 do Decreto Municipal N.º 
11.005/16. 
 

Parágrafo único – Esta Ata não obriga a CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN, a firmar 
contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer 
licitações específica para aquisição do objeto, observada a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, no caso de haver 
igualdade de condições.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
São responsabilidades do Fornecedor Contratado:  
a) Assinar esta Ata, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação; 
b) Retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado da 

convocação; 
c) Informar no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 

Fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de 
preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste; 

d) Fornecer o produto solicitado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 
comunicação da Ordem de Compra ou da nota de empenho, via e-mail ou fax; 
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e) Fornecer o produto conforme especificação na Cláusula Primeira e preço registrado; 
f) Providenciar o imediato complemento ou substituição de unidades, no caso de a 

quantidade e/ou a qualidade do Fornecimento não corresponder ao especificado no edital, 
no prazo de imediato, sem implicar aumento no preço registrado, sob pena de aplicação de 
penalidade; 

g) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou 
a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 
obrigações assumidas; 

h) Manter durante toda a validade da Ata de Registro de Preços e/ou contrato todas as 
condições da habilitação, inclusive quanto a regularidade fiscal e trabalhista. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
a) A vigência da Ata de Sistema de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da 

data da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços - ARP, eficácia com a sua 
publicação no Diário Oficial do Município - DOM. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
O gerenciamento deste Instrumento, no aspecto operacional e contratual, caberá ao 
Departamento Administrativo e Financeiro da CMN, competindo-lhe: 
a) Encaminhar a solicitação do Fornecimento que vierem a ser adquiridos através da Ordem 

de Compra – OC, seguindo a classificação e as quantidades estipuladas no edital do 
Pregão n.º 004/2018. 

b) Efetuar controle dos fornecedores dos preços, dos quantitativos fornecidos, das 
especificações dos Fornecimentos registrados, observada a ordem de classificação 
indicada na licitação; 

c) Monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do Fornecimento, de forma a avaliar o 
mercado constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, em 
decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos 
dos produtos registrados; 

d) Notificar o fornecedor registrado via e-mail ou fax, para retirada da nota de empenho; 
e) Observar, durante a vigência da presente Ata que nas contratações sejam mantidas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade 
com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou 
regularização de documentos vencidos; 

f) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

g) Consultar o fornecedor registrado, observada a ordem de classificação, quanto ao 
interesse em fornecer a outro órgão da Administração Pública que externe a intenção de 
utilizar o presente ARP; 

h) Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital 
da licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes 
possíveis alterações ocorridas. 

 
Parágrafo primeiro – As pesquisas de mercado, atendendo a conveniência e o interesse 
público, poderão ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes 
da Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos 
públicos.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS  
Os preços registrados, a especificação do Fornecimento, o quantitativo, as empresas 
fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes dos Anexos desta Ata, 
conforme ordem de classificação das propostas.  
 
Parágrafo primeiro – 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, 
devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.  
 
Parágrafo segundo – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados 
e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode 
cumprir as obrigações assumidas, a CMN, poderá: 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 
anteceder o pedido de fornecimento; e 

b) Convocar os demais fornecedores, visando a conceder-lhes igual oportunidade de 
negociação.  

 
Parágrafo terceiro – Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão 
ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 
valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à 
época do registro. 
 
Parágrafo quarto – Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou 
inferiores a média daqueles apurados pelo Departamento Administrativo e Financeiro da CMN 
para determinado item.  
 
Parágrafo quinto – As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial do Município de Natal/RN. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO CANCELAMENTO DA ATA 
DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de 
pleno direito: 
I – por iniciativa da Administração:  
a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 

Preços; 
b) Quando o fornecedor não assinar a ordem de Fornecimento no prazo estabelecido; 
c) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da ordem de Fornecimento 

decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII 
do art. 78 da Lei 8.666/93; 

d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do pactuado; 
e) Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela CMN. 
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Parágrafo primeiro - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as 
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro. 
 
CLAUSULA NONA – DO RECEBIMENTO 
O objeto contratado será recebido da seguinte forma: 
a) No ato do recebimento, o Departamento Administrativo e Financeiro da CMN, por 

intermédio de um servidor designado para tal fim, procederá à conferência de sua 
conformidade com o pedido. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será 
atestado o recebimento assinando-se o canhoto do respectivo documento fiscal de 
Fornecimento; 

b) Definitivamente, em até 10 dias corridos após o fornecimento, mediante “atesto” na nota 
fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos da nota de empenho.  

 
Parágrafo único – O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil e penal da 
CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem 
bancária, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal/fatura e as 
devidas certidões negativas atualizadas e mantidas as mesmas condições iniciais de 
habilitação.  
 
Parágrafo primeiro – Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o fornecedor ficará sujeito, no caso 
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, o fornecimento parcial ou 
inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso 

de inexecução total da obrigação assumida; 
c) Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso 

de atraso na entrega do objeto, limitado a trinta dias de atraso; 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 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. 
 

Parágrafo primeiro – As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com 
a Administração da MD-CMN/RN poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a 
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
Parágrafo segundo – Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe 
for aplicada dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, será automaticamente 
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descontado da nota fiscal que vier a fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de 
crédito da CONTRATADA, o valor devido ou a diferença ainda não paga poderá ser objeto de 
inscrição na Dívida Ativa da União. 
Parágrafo terceiro – Se o motivo do descumprimento contratual ocorrer por comprovado 
impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração 
da CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 
mencionadas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN 
CNPJ: 08.456.899/0001-63 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
P/Contratante 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

P/Contratada 
TETEMUNHAS: 
1ª _______________________________________ - CPF: __________________________ 
 
2ª _______________________________________ - CPF: __________________________  


