N.º PROCESSO
FLS. N.º
ASS.:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
Departamento Administrativo e Financeiro
Palácio Frei Miguelinho
ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018

Aos 18/06/2018, às 10h00, na CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN CNPJ nº.
08.456.899/0001-63, com sede na Rua Jundiaí, 546 – Tirol – Natal/RN, neste ato
representada pelo seu Presidente, o Vereador Sr. RANIERE DE MEDEIROS BARBOSA,
brasileiro, casado, inscrito no CPF Nº 392.411.574-53, residente e domiciliado na Rua
Humberto Monte, 1850 - Apto 1201, Capim Macio, Natal/RN, 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 CG SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA ME, inscrita no
CNPJ sob o n.º 11.104.294/0001-18, telefone nº (084) e-mail: licitação.phone@gmail.com,
localizada na Av. Engenheiro Roberto Freire, n.º 3132, Bl. Único, Loja C 11, Capim Macio,
Natal/RN, neste ato representada pelo Sr. GUSTAVO CRAWS DANTAS PEREIRA,
brasileiro, solteiro, natural de Natal/RN, empresário, CPF n.º 073.814.234-48.
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
1
Conector RJ45 Cat5 macho
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.
3
Alicate de Crimpar RJ45, com desencapador
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.
5
Testador de cabos de Telefonia e Rede (RJ45/RJ11)

UND
UND
CX

QTD MARCA/MODELO Vl. UNIT.
2000
HOOPSON
R$ 0,70
10
HOOPSON R$ 374,00

TOTAL
R$ 1.400,00
R$ 3.740,00

UND
KIT

10
5

SPEEDIAN
MULTILASER

R$ 31,93
R$ 51,71

R$ 319,30
R$ 258,55

UND

10

CABLE
TESTER

R$ 23,31

R$ 233,10
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Testador de fonte de alimentação ATX 20/24 pinos, Digital
LCD
Abraçadeira de Velcro para Organização de Cabos em Rack
de cor Azul com 3 metros
Abraçadeira de Velcro para Organização de Cabos em Rack
de cor Preto com 3 metros
Pacote C/100 Conectores Rj45 Cat6 macho
Pacote C/100 Conectores Rj45 Cat6 macho Blindado
Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Azul
Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Vermelho
Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Branco
Patch Cord 0,5m CAT 6 – Cor Amarelo
Patch Cord 1,5m CAT 6 – Cor Azul
Patch Cord 2,5m CAT 6 – Cor Preto
TOTAL

LOTE 06
ITEM
DESCRIÇÃO
1
Gravador de DVD/CD Externo USB, USB 2.0 ou superior;
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
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
4
Pente de Memória DDR2 2GB para PC, 800Mhz
5
Pente de Memória DDR2 4GB para PC, 800Mhz
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.
7
HUB SWITCH HDM1 1080P (FULL HD) com as seguintes
características – Entradas: 3x HDMI – Saídas: 1 x HDMI
TOTAL

UND

5

R$ 45,97

R$ 229,85

2

CABLE
TESTER
HOOPSON

UND

R$ 14,62

R$ 29,24

UND

2

HOOPSON

R$ 14,62

R$ 29,24

PCT
PCT
UND
UND
UND
UND
UND
UND

10
1
10
10
10
10
10
10

LINK +
LINK +
HOOPSON
HOOPSON
HOOPSON
HOOPSON
HOOPSON
HOOPSON

R$ 158,86
R$ 286,52
R$ 9,76
R$ 9,76
R$ 9,76
R$ 9,76
R$ 9,76
R$ 9,76

R$ 1.588,60
R$ 286,52
R$ 97,60
R$ 97,60
R$ 97,60
R$ 97,60
R$ 97,60
R$ 97,60
R$ 8.700,00

UND
UND
UND

QTD MARCA/MODELO Vl. UNIT.
5
IMPORTADO R$ 139,53
1
SANDISK R$ 355,70

TOTAL
R$ 697,65
R$ 355,70

UND

2

UND
UND
UND

UND

R$ 235,45

R$ 470,90

30
30
1

KINGSTON
R$ 69,99
KINGSTON R$ 265,28
RACK 40U R$ 2.254,43
19”

R$ 2.099,70
R$ 7.958,40
R$ 2.254,43

1

IMPORTADO

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE FORNECIMENTO

GIGABIT

R$ 53,22

R$ 53,22
R$ 13.890,00
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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;
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.
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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.
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.
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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.
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:
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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
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
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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.

________________________________________
RANIERE DE MEDEIROS BARBOSA
CPF Nº 392.411.574-53
CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL/RN
CNPJ: 08.456.899/0001-63
CONTRATANTE

________________________________________
GUSTAVO CRAWS DANTAS PEREIRA
CPF Nº 073.814.234-48

CG SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 11.104.294/0001-18
CONTRATADA

TETEMUNHAS:
1ª _______________________________________ - CPF: __________________________
2ª _______________________________________ - CPF: __________________________

