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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP- Nº. 15/2012 
 

 
 
Processos: 317/2012, 495/2012, 1000/2012, 544/2012 e 667/2012 
Validade da Ata: 12(doze) meses 
 
 
FUNDAÇÃO UNIRG, fundação pública com personalidade jurídica de direito público, 
entidade da administração descentralizada do município de Gurupi, inscrita no CNPJ sob nº 
01.210.830/0001-06, com sede na Avenida Pará, nº 2.432, quadra 20, lote 01, Setor Waldir 
Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, neste ato representado por seu Presidente Antônio 
Sávio Barbalho do Nascimento, brasileiro, solteiro, advogado, RG 616.172 SSP/DF e 
inscrito no CPF sob nº 244.010.481-72, residente e domiciliada nesta Cidade. 
  

                             Resolve: Registrar os preços para o fornecimento de equipamentos, peças, ferramentas 
material de consumo para manutenção de computadores a seguir relacionados, 
proveniente da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 15/2012. 

 
1. DO FUNDAMENTO LEGAL 

  1.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS decorre de homologação do Pregão 
Presencial - SRP  nº. 15/2012, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decreto Municipal nº 363/2010, Decreto Federal nº 3.931/2001, Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e ato de ratificação do Senhor 
Presidente da Fundação UNIRG, conforme Termo de Homologação datado de 
15/01/2013, tudo constante nos Processos Administrativos nº 317/2012, 495/2012, 
1000/2012, 544/2012 e 667/2012, do qual passa a fazer parte integrante este 
Instrumento. 

 
2. DOS CONTEMPLADOS EM 1º LUGAR 
 

EMPRESA REGISTRADA: CST SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME 
CNPJ: 09.473.770/0001-26 
ENDEREÇO: AV. MATO GROSSO, Qd. 60, Lt. 13, nº 1840 – CENTRO – GURUPI –TO 
CEP: 77403-020 
TELEFONE: (63) 3311-5000 – FAX (63) 3311-5001 E-MAIL: conectlan@conectlan.com.br 
RESPONSÁVEL: MARCELO MARRA ASSIS 
CPF: 851.774.581-72                              RG: 263.224 SSP/TO 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT UNITÁRIO        

R$ 
TOTAL R$ 

 
4 

HD SATA 500GB 8MB BUFFER 
7200RPM MARCA: SANSUNG 
HD 502HJ 

UN 40 
302,00 12.080,00 

   19 
FONTE ATX 400W- MARCA: 
Coletek DSE-255S 20+4PS 

UM 70 
50,00 3.500,00 

 
20 

ROUTERBOARD 450G 256 RAM, 
680 MHz com fonte de 
alimentação. -MARCA: 
MIKROTIK RB450G 

UN 10 670,00 6.700,00 

      
   21 

ROUTERBOARD 433 AH com 
fonte de alimentação - MARCA: 
MIKROTIK RB433AH 

UN 10 600,00 6.000,00 
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22 CARTÃO MINI PCI R52H - 
MARCA: MIKROTIK R52Hn 

UN 20 268,00 5.360,00 

24 PIG TAIL PARA CARTÃO MINI 
PCI - MARCA: MIKROTIK 
ACMMCX 

UM 15 44,00 660,00 

25 ACCESS POINT 802. WIRELLES 
802.11G, COM 4 PORTAS 
108MBPS,EM 2.4GHZ. MARCA: 
INTELBRAS –WRN240 

UN 10 99,00 990,00 

26 CABO DE REDE CAT. 5E 305M. 
MARCA: Telcon Cat 5e CM-CMX 

UN 6 260,00 1.560,00 

27 
 

CABO DE REDE CAT. 6E 305M 
MARCA: Telcon Cat 5e CM-CMX 

UN 2 440,00 880,00 

28 CONECTOR RJ 45 MACHO. 
MARCA: Telis 

UN 2000 0,62 1.240,00 

29 PLACA DE REDE 10/100 – 
MARCA: INTELBRAS PEF 132 

UN 50 17,00 850,00 

51 

NOBREAK 5KVA 4KW 
16BATERIAS INTERNAS BIVOLT 
ENTRADA/SAÍDA – MARCA: 
SMS Sinus Double II Black 

UN 

2 

8.990,00 17.980,00 

52 
ESTABILIZADOR 1000VA – 
MARCA: SMS Progressive III 
laser 

UN 
30 

310,00 9.300,00 

53 
MODEM ADSL – MARCA 
INTELBRAS GKM 1220 –Modem 
ADSL2+ 

UN 
8 

72,00 576,00 

55 

NOBREAK 1400VA, BIVOLT 
BLACK, ENTRADA 115 - 
127/220V E SAIDA 115V. – 
MARCA: SMS Net 4+ 

UN 

10 

558,00 5.580,00 

56 

ESTABILIZADOR 600VA 
MODELO BIVOLT ENTRADA 
115/220V  
SAÍDA 115, 6 TOMADAS DE 
SAÍD, PORTA- FUSIVEL 
EXTERNO COM  UNIDADE 
RESERVA, FILTRO DE LINHA 
INTEGRADO. MARCA: SMS 
Progressive III laser 

UN 

20 

209,00 4.180,00 

57 
SWITH 48 PORTAS RJ45 10/100 
MBPS NÃO GERENCIAVEL 
MARCA: HPN JD994A 

UN 
4 

1.450,00 5.800,00 

58 
SWITH 24 PORTAS RJ45 10/100 
MBPS NÃO GERENCIAVEL - 
MARCA INTELBRAS SF2400QR 

UN 
5 

255,00 1.275,00 

TOTAL GERAL $ 84.511,00 (Oitenta e quatro mil, quinhentos e onze reais). 
 

3. OBJETO 

3.1. O objeto do presente Instrumento é a aquisição de equipamentos, peças, 
ferramentas material de consumo para manutenção de computadores em conformidade 
com as condições e especificações constantes no Termo de Referencia. 
 
3.2. Os equipamentos deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, 
INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 
39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
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4. DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA DO OBJETO 
 
4.1 - Os bens serão fornecidos parceladamente, de acordo a necessidade da Fundação 
UNIRG nas quantidades desejadas, em observância a quantia estimada constante no Anexo 
I, em atendimento às requisições periódicas escritas e expedidas pelo Departamento de 
Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG e deverão ser feitas no Centro Administrativo 
da Fundação UNIRG, Departamento de Almoxarifado, localizado na Avenida Pará, quadra 
20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO. 
 
4.2 - As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem 
a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e 
correio eletrônico. 
  
4.3 - Os bens deverão ser entregues dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da requisição. 
  
 4.4 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da 
própria aquisição dos produtos. 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
5.1- O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido 
provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da entrega dos bens, no local 
e endereço indicados no subitem 4.1 do item IV anterior, acompanhado de Termo de 
Recebimento dos materiais, que deverá ser conferido e assinado por responsável da 
Fundação UNIRG. 
  
5.2 - Constatadas irregularidades no objeto registrado, a Contratante poderá: 
  
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a ATA, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
  
a.1) na hipótese de substituição, o Fornecedor deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente registrado;  
 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a ATA, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
  
b.1) na hipótese de complementação, o Fornecedor deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente registrado. 
  
5.3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e 
das especificações registradas. 
 
5.4 - O Prazo de Garantia dos produtos fornecidos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 
contados a partir do recebimento dos produtos, salvo disposição em contrário devidamente 
justificado. O atendimento para prestação, decorrente da Garantia, terá o prazo até as 
18h00min do dia útil seguinte à do registro do chamado na Central de Atendimento do 
fabricante ou fornecedor, não cabendo a garantia quando constatado defeito provocado por 
uso indevido.    
 
5.5 - No caso de produtos com garantia prevalecerá à garantia do fabricante, independente 
das informações da proposta comercial. 
 
6. DA FORMA DE PAGAMENTO 
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6.1. A CONTRATANTE pagará ao fornecedor os preços registrados nesta na Ata, salvo 
alterações inseridas através de reajustamentos. 
 
6.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a liquidação da despesa, 
através de rede bancária, mediante a apresentação de Nota Fiscal (onde deverá constar 
numero da agencia, conta corrente e banco) que será conferida e atestada por responsável 
da Fundação UnirG ,depois de verificada a regularidade fiscal da empresa fornecedora. 
 
6.3. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, Nota 
de Empenho e vinculado à conta corrente. 

6.4. Fica expressamente estabelecido que os preços registrados incluam os custos diretos e 
indiretos para a completa entrega dos produtos adquiridos. 
 
6.5. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso 
gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 

6.6. A Fundação UnirG reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados 
constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do 
certame licitatório ou os materiais fornecidos não estiverem em conformidade com a 
especificação apresentada na proposta. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR 
 
7.1. Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estipuladas nesta Ata.  
 
7.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos bens, com vistas ao 
seu perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando ao 
FORNECEDOR as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 
 
7.3. Atestar a execução do objeto do Contrato por meio do responsável designado; 
 
7.4. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 
obrigações contratuais. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
8.1. Cumprir fielmente a presente ata de forma que os materiais fornecidos sejam entregue 
em perfeito estado e condições de uso, OBSERVANDO em especial os termos do 
Instrumento Convocatório da respectiva Licitação e de todas as exigências contidas nesta 
Ata de Registro de Preços. 
 
8.2. Fornecer durante 12 (doze) meses os produtos registrados, de acordo com as 
especificações do Anexo I deste edital e em consonância com a proposta de preços, na forma 
e condição determinada nesta Ata de Registro de Preços, mediante a solicitação, 
devidamente assinada pelo agente responsável; 
 
8.3. Entregar o objeto rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Anexo I 
do Edital do Pregão do Pregão Presencial – SRP e na sua proposta, obedecidos aos critérios e 
padrões de qualidade predeterminados; 
 
8.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, o objeto 
em que se encontrarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, transporte, 
instalação ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o 
objeto do contrato. 
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8.5. A CONTRATADA obriga-se a manter as condições iniciais de habilitação durante toda a 
vigência do contrato, sob pena de rescisão. 
 
8.6. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, o fornecimento dos materiais 
que for adjudicado em consequência deste contrato. 
 
8.7. Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e quaisquer dano que venha causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento, não 
sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros 
cessantes. 
 
8.8. O Fornecedor deverá ainda aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários à realização do objeto contratual, até o limite de 
25% do valor inicial deste Contrato, sempre precedido de justificativa e formalizado através 
de termo de aditamento contratual.  
 
9. DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por representante da 
Contratante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da vigência da Ata 
e tudo dará ciência ao Fornecedor, conforme artigo 67 da Lei 8.666/93. 
 
10. DAS PENALIDADES 
 
10.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o 
Fornecedor que descumprir as condições deste instrumento, bem como as do Edital, ficará 
sujeita às seguintes penalidades: 
 

I. Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 
obrigação, a juízo da Administração; 

 
II. Pela inexecução total ou parcial das condições desta ATA, a Administração poderá 

garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 
a. Advertência; 
b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da 

Administração; 
c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

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

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

 
10.2. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da 
fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da Fundação UnirG, ser-lhe-á 
concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o 
pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a 
Administração proceder à cobrança judicial da multa. 
 
10.3. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 
 
10.4. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 
desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo 
Administrativo com ampla defesa. 
10.5. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 
cabíveis, ou processo administrativo. 
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11. DA VIGÊNCIA 
 
11.1. O Registro de Preços terá a validade de 12(doze) meses, a contar da assinatura da 
respectiva Ata de Registro de Preços, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial do Estado do Tocantins, tendo início e vencimento em dia de expediente,  
podendo ser prorrogado por igual período. 
 

12. CANCELAMENTO REGISTRO DE PREÇO DO FORNECEDOR 

 

12.1. O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 
 

I - Pela Administração, quando: 

a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no presente Edital ou Ata 
de Registro de Preços; 

b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, da contratação 
decorrente do registro de preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e 
seus incisos da Lei 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94; 

c) O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se 
apresentar superior ao praticado pelo mercado; 

d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do 
inciso XII, do art. 78 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94; 

II - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as exigências deste instrumento convocatório que deu 
origem ao registro de preços; 

12.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo, sendo que a decisão final 
deverá ser fundamentada; 

 

12.3. A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feita por escrito, 
juntando-se o comprovante de recebimento; 

 

12.4. No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 
comunicação será feita por publicação, no Diário Oficial do Estado do Tocantins, 
considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5º dia útil, a contar da 
publicação. 
 
12.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento do registro de preço, não o desobriga do 
fornecimento do material, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser 
prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas neste instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
12.6. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
13 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
13.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública está autorizado a 
utilizar a Ata de Registro de Preços durante a sua vigência, desde que comprovada a 
vantagem, devendo, para tanto, comunicar a adesão à Ata de Registro de Preços, nos termos 
do art. 8º, do Decreto n.º 3.931/2001; 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1.  As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir a presente Ata em todos 
os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
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14.5. Reger-se-á a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas Leis Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 363/2010, Decreto Federal nº 3.931/2001, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, Edital do Pregão Presencial -SRP nº 15/2012 e 
Processos Administrativos nº 317/2012, 495/2012,1000/2012,544/2012 e 667/2012. 
 
15. DO FORO 
 
15.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes 
como foro, a Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada 
conforme, vai assinada pelo ORGÃO GERENCIADOR e pelo particular fornecedor. 

 
 
 

Gurupi/TO, aos 16 dias do mês de janeiro de 2013. 
 
 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO UNIRG 
Antônio Sávio Barbalho do Nascimento  

ORGÃO GERENCIADOR 
 
 
 
 

CST SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME 
Marcelo Marra Assis 

FORNECEDOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


