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ATA DE REG I S TRO DE PRE ÇOS
PREGÃO EL ETRÔNI CO ( SRP ) N º 01 1 / 2 0 22 - FUNPE C

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO
NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E
CULTURA (FUNPEC) E A EMPRESA
DANIEL TAVARES DE GOES.

Aos 09 dias de setembro do ano de 2022, a Fundação Norte Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura,

através do seu Pregoeiro, designado pela PORTARIA/FUNPEC nº 043/2021-DG de 29 de

setembro de 2021, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão

Eletrônico (SRP) nº 011/2022-FUNPEC, que objetiva a Eventual aquisição de

equipamentos de informática, com vistas a suprir as necessidades da FUNPEC, conforme

especificações constantes no edital e seus anexos, observadas as especificações, os preços, os

quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e

condições estabelecidas no Contrato, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e

obrigacional, à luz das regras insertas no Decreto nº. 7.892/2013 e subsidiariamente a Lei

8.666/93.

1. DO FORNECEDOR E DO PREÇO REGISTRADO

EMPRESA DANIEL TAVARES DE GOES

CNPJ 13.680.603/0001-23

ENDEREÇO RUA DOS TRILHOS - 2043 - CASA 1 - BAIRROMOOCA -
SAO PAULO - SP - CEP 03.168.009

CONTATO (11) 98440-1745 / 99940-0918

DADOS BANCÁRIOS BANCO 341 AG 0375 CC 04803-0

OBJETO E PREÇO REGISTRADO
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ITEM QNT. UND ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO
(R$)

VALOR
TOTAL
MÁXIMO
(R$)

4. 25 UND

Mesa digitalizadora similar a mesa digitalizadora
Wacom Bluetooth Pequena Intuos Criativa -
CTL4100WLK0. Dimensões do produto: No mínimo:
19.99 x 16 x 0.89 cm; Componentes inclusos: Tablet,
caneta, cabo USB,Guia de instalação e manual.

282,00 7.050,00

5. 12 UND

Tablet similar a Tablet Galaxy Samsung TAB A8 ou
melhor Tamanho da tela: 10.4 PolegadasSistema
operacional: Android 10 ou mais recente. Capacidade
de armazenamento da memória: 64 GB ou mais
RAM: 4GB ou mais WiFi Suporte ao Cartão de
Memória: MicroSD (512G ou mais)

1.450,00 17,4000,00

6. 03 UND

Monitor: a)Tamanho da tela: mínima de 27
polegadas; b) Tela 100% plana de LEDBacklit LCD,
ou IPS; c) Proporção 16:10 ou 16:9; i)Conectores de
entrada: i. Uma entrada DVI e/ou
displayport,compatível com a interface controladora
de vídeo doscomputadores ofertados – o cabo de
interligação deve serentregue junto com a solução; ii.
Uma entrada HDMI compatívelcom a interface
controladora de vídeo, sem o uso deadaptadores; k)
Tela com regulagem de altura (mínimo de 10cm)
einclinação; l) Fonte de alimentação para
correntealternada com tensões de entrada de 100 a
240 vac (+/-10%), 50-60hz, comajuste automático; o)
Resolução mínimasuportada de 1920 x 1080 a 60 hz;

1.194,00 3.582,00

TOTAL R$ 28.032,00

2. DA ENTREGA E DAS CONDIÇÕES

2.1. A CONTRATADA deverá entregar os produtos, em dia de expediente, no horário das
07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 horas, no prazo de determinado pelo Termo de
Referência, Anexo I, do Edital, a contar do recebimento da Nota de Empenho.
2.2. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da
Administração da FUNPEC, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
2.3. O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho emitida pela FUNPEC;
2.4. Os equipamentos serão fornecidos em atendimento aos pedidos formulados (por e-mail)
pelo Setor de Financeiro da FUNPEC e entregues pela contratada no prazo determinado por este
Termo de Referência, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 horas;
2.5. A entrega dos itens desta licitação deverá ser realizada no Almoxarifado da FUNPEC, situado
na Av. Senador Salgado Filho, nº 3000, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, nas
quantidades solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o
transporte da origem ao destino;
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2.6. O agendamento da entrega dos itens deverá ser com o Almoxarifado da FUNPEC;
2.7. O(s) representante(s) da FUNPEC anotará (ão) em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados;
2.8. A presente Ata de Registro de Preços ora firmada entre a FUNPEC e as empresas referidas
no preâmbulo deste instrumento, terá validade de 12 (doze) meses.

3. DA EMBALAGEM E DA ROTULAGEM

3.1. Os produtos deverão ser entregues no endereço constante do pedido, nas quantidades
solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte da
origem ao destino.
3.2. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e no rótulo das
embalagens (primária e secundária), deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as
seguintes informações:

1. Identificação do produto, inclusive a marca;
2. Nome e endereço do fabricante;
3. Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e nº. do lote;
4. Componentes do produto (embalagem primária), inclusive os tipos e códigos de aditivos,

caso utilizados;
5. Peso líquido;
6. Condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo para armazenamento e

para transporte (embalagem secundária);

4. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

4.1. O material, que será recebido pelo Almoxarifado da FUNPEC, deverá, obrigatoriamente, no
ato de entrega, estar de acordo com as condições exigidas no edital e no instrumento contratual,
e na legislação que regulamenta a matéria.
4.2. Caberá à FUNPEC, receber o material de acordo com as condições de fornecimento
estabelecidas no edital e seus anexos, certificar-se de que cada produto esteja na forma e
condições estabelecidas no item anterior, sob pena de responsabilidade funcional.
4.3. A verificação das embalagens primária e secundária do(s) produto(s) recebido(s) é da
competência, preferencialmente, da FUNPEC que deverá, a cada recebimento, certificar se
atende às exigências constantes do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº
011/2022-FUNPEC.
4.4. É, também, da inteira responsabilidade da FUNPEC, o condicionamento e guarda dos
produtos recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, cabendo a estes, a
partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos procedimentos de
acondicionamento, guarda e conservação até o uso final.
4.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias úteis, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta;
4.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades;
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4.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado;
4.8. Na hipótese de verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo;
4.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços;

5. DOS PREÇOS

5.1. Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes na tabela do Item 01 (DO FORNECEDOR E DO PREÇO REGISTRADO) ,
obedecida à classificação no Pregão Eletrônico (SRP) nº 011/2022-FUNPEC, especificadas,
detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado pela Homologação pela autoridade
superior da FUNPEC constantes dos autos.
5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às
cláusulas e condições constantes deste Edital, que a precedeu, na íntegra, o presente
instrumento de compromisso.
5.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico,
pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologada no item anterior.
5.4. O valor atribuído no certame, bem como o valor final, apresentado no instrumento
contratual e na Ata de Registro de Preço serviu de base para elaboração e apresentação da
proposta por parte da interessada/contratada, não sendo vinculativo, tampouco exigível em sua
totalidade, nem considerado para pagamento mínimo. Desta forma, o valor global estimado
poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer
indenização à contratada.

6. CONTROLE DE QUALIDADE

6.1. A avaliação da qualidade do produto ora licitado com relação à descrição, característica,
embalagem, peso líquido e rotulagem especificada no Edital, serão procedidas por ocasião da
entrega e, sempre que os técnicos da FUNPEC julgarem necessária poderão exigir a testagem ou
comprovação técnica através da análise de amostras colhidas, correndo a expensas do
fornecedor do produto as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos produtos.
6.2. Na hipótese de o produto não corresponder às exigências previstas no edital denominado
Pregão Eletrônico (SRP) nº 011/2022-FUNPEC, será devolvido a qualquer tempo e
condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos,
ficando de logo entendido que a FUNPEC aceitará apenas uma única substituição, sem qualquer
ônus para a mesma, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
6.3. Em caso de troca do produto, em função do que se contêm no item anterior, todos os custos
de armazenagem incluindo carga, descarga e movimentação de estoque relativo ao período,
deverão correr por conta exclusiva do fornecedor, conforme Guia de Recolhimento.
6.4. A avaliação da qualidade do produto efetuada pela FUNPEC não exclui a responsabilidade da
empresa fornecedora ou o fabricante, pela qualidade do produto entregue dentro dos limites
estabelecidos em lei, ou especificados em cláusula própria constante da Ata Registro de Preços.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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7.1. Os pagamentos serão efetuados pela FUNPEC, através da conta corrente da empresa,
preferencialmente no Banco do Brasil, a ser informada no ato da assinatura desta ata, e que será
devidamente registrado na cláusula própria de cada contrato firmado, para entrega do objeto a
que se destine, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data em que for atestado o
recebimento do produto.
7.1.1. O fornecedor da Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) que
optar por receber seu pagamento em outra instituição diferente do Banco do Brasil, ficará
responsável pelo custo da tarifa bancária referente à respectiva transferência de valores entre
Bancos, o qual será descontado do valor total a receber;

8. DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS

8.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados,
reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do
Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais
provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.
8.2. Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato superveniente e de
natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Contratada,
por solicitação motivada da interessada à FUNPEC.
8.3. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas
analíticas, que comprovem a sua procedência, tais como: listas de preços dos fabricantes, notas
fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados necessários, que
embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido.
8.4. O preço registrado poderá ser cancelado pela FUNPEC nos termos das disposições fixadas
pelo Decreto Federal 7.892/13;

9. DAS PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, após o término do prazo estipulado para a
entrega do objeto, a FUNPEC poderá garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes
sanções:
a) Advertência;
b)Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
FUNPEC, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.1.1. A multa prevista no item 9.1, alínea “b”, será aplicada quando a Contratada não observar
o prazo de entrega do bem, ou retardar a assinatura do contrato. O valor da multa será aplicado
no percentual de 1,0% (um por cento) sobre o valor total da Autorização de fornecimento, por
infração a qualquer cláusula ou condição não solucionada no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, que será automaticamente descontado do valor do faturamento que a
CONTRATADA vier a fazer jus, somados a multa de mora de 0,30% (trinta décimos por



Página 6 de 7

cento) por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, independentemente das sanções
legais que possam ser aplicadas, de acordo com os artigos 86, 87 e 88 da lei n. 8.666/93, salvo se
o prazo for prorrogado pela administração da FUNPEC;
9.2. As sanções previstas no subitem 9.1 (advertência, suspensão temporária de participação em
licitação promovida pela FUNPEC e impedimento de contratar com a Administração, e
declaração de inidoneidade) poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada a
defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (Cinco) dias úteis;
9.3. A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos artigos 90 a 97 da lei n.
8.666/93;
9.4. DA APLICAÇÃO DAMULTA
9.4.1. Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela FUNPEC, observando-se o seguinte:
a) Amulta será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do
faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para
complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias;
b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será
convocada a recolher à FUNPEC, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a
partir da data da comunicação;
9.4.2. A CONTRATADA terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da
cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à FUNPEC. Ouvido o encarregado
para o acompanhamento da entrega do material, o recurso será apreciado pela Diretoria
Administrativa da FUNPEC, que poderá relevar ou não a multa;
9.4.3. Em caso de relevação da multa, a FUNPEC se reserva no direito de cobrar perdas e danos
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a
relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados;
9.4.4. Caso a FUNPECmantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

10. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, no todo ou em parte, de pleno direito:
10.1.1. Pela FUNPEC, em despacho fundamentado.
10.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços.
10.1.3. Se o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua justificativa.
10.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente da presente Ata
de Registro de Preço.
10.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta
Ata de Registro de Preços.
10.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
10.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela FUNPEC.
10.1.8. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.
10.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a
solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência
30 (trinta) dias, facultada a FUNPEC à aplicação das penalidades previstas na cláusula Nove.
10.3. A comunicação do cancelamento do(s) preços registrado(s), nos casos previstos nesta
cláusula será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntado-se
o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.
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11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal nº. 8.666/93 em sua atual redação,
e pelo Decreto Federal 7.892/13, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.
11.2. Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal
8.666/93 com as alterações posteriores.
11.3. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no
cronograma ocorra após seu vencimento.
11.4. Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega,
apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou
seu legítimo representante.
11.5. As partes elegem o foro da Comarca de Natal (RN), como domicílio legal, para qualquer
procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.
Por estarem de acordo, assinam a presente Ata.

Natal, _______ de setembro de 2022.

André LaurindoMaitelli
Diretor Geral da FUNPEC

Tiago Victor da Silva
Pregoeiro da FUNPEC

Daniel Tavares de Goes
Representante Legal

GUMERCINDO 
FERNANDES DE AMORIM 
FILHO:63425416472

Assinado de forma digital por 
GUMERCINDO FERNANDES DE 
AMORIM FILHO:63425416472 
Dados: 2022.09.28 17:23:01 -03'00'
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ATA DE REG I S TRO DE PRE ÇOS
PREGÃO EL ETRÔNI CO ( SRP ) N º 01 1 / 2 0 22 - FUNPE C

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO
NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E
CULTURA (FUNPEC) E A EMPRESA
FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA .

Aos 09 dias de setembro do ano de 2022, a Fundação Norte Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura,

através do seu Pregoeiro, designado pela PORTARIA/FUNPEC nº 043/2021-DG de 29 de

setembro de 2021, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão

Eletrônico (SRP) nº 011/2022-FUNPEC, que objetiva a Eventual aquisição de

equipamentos de informática, com vistas a suprir as necessidades da FUNPEC, conforme

especificações constantes no edital e seus anexos, observadas as especificações, os preços, os

quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e

condições estabelecidas no Contrato, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e

obrigacional, à luz das regras insertas no Decreto nº. 7.892/2013 e subsidiariamente a Lei

8.666/93.

1. DO FORNECEDOR E DO PREÇO REGISTRADO

EMPRESA FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA

CNPJ 31.216.370/0001-94

ENDEREÇO AV SEISCENTOS S/N - TERMINAL INTERMODAL - SERRA -
ES

CONTATO ( 27) 99808 -7838

DADOS BANCÁRIOS BANCO ITAU AG 3101 CC 42.381-6

OBJETO E PREÇO REGISTRADO

LEONARDO 
MARQUES 
TEIXEIRA:892
59491649

Assinado de forma 
digital por LEONARDO 
MARQUES 
TEIXEIRA:89259491649 
Dados: 2022.09.20 
14:02:43 -03'00'



Página 2 de 8

ITEM QNT. UND ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO
(R$)

VALOR TOTAL
MÁXIMO
(R$)

1. 89 UND

Micromputador Desenvolvimento Tipo 2 sem
monitor: 1 . Processador a) Processador de
8ªgeração em arquitetura x86 mínima de 06(seis)
núcleos físicos reais (six core) ou superior,
Suporte à arquitetura 64 bits. b)Processador com
clock speed de no mínimo 3.2 ghz e com
memória cache de no mínimo 12mb; 2. BIOS a)
O fabricante doequipamento deverá prover em
seu site da internet todas as atualizações de bios
devendo a aplicação permitir atualizaçãoonline
por meio do sistema operacional Microsoft
Windows 10 professional; b) Deve suportar a
tecnologia Trusted PlataformModule 2.0 ou
superior (TPM); 3. CHIPSET E PLACA MÃE a)
Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida
pelo mesmofabricante do equipamento ofertado
ou em regime de OEM, não sendo aceito o
emprego de placas de livre comercializaçãono
mercado; b) Deve possuir chip de segurança no
padrão TPM versão 2.0 ou superior, integrado a
placa-mãe; 4. MEMÓRIAa) Possuir 4 (quatro)
slots de memória DDR4; b) Com no mínimo
16GB DDR4 2666MHz; c) Garantir e
oferecerexpansibilidade para 64GB; 5.
ARMAZENAMENTO a) Duas interfaces tipo
sata 3.0 - 06GB/s; b) Com pelo menos 01 disco
de240 GB SSD e 01 disco de 500 GB (ou mais
480GB de SSD), velocidade de rotação mínima
de 7.200 rpm; 6. KIT TECLADOE MOUSE
a)acompanhar teclado e mouse compatíveis; 7 .
GABINETE a) Tensões de entrada de 100 a 240
vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático;
8. INTERFACES E PORTAS DE
COMUNICAÇÃO a) Controladora de vídeo: i.
Possuir, nomínimo, 1 (uma) porta de vídeo
padrão HDMI; ii. Possuir, no mínimo, 2 (duas)
portas no padrão displayport ou DVI-i/d
nativasb) Controladora de rede: i. Gigabit
Ethernet 10/100/1000 mbps com recursos wake
on lan (wol); ii. Possuir, no mínimo, 01(uma)
porta de rede padrão rj-45 integrada; c)
Controladora de áudio: i. Alto-falante integrado
ao gabinete; ii. Possuir no painelfrontal um
conector universal de áudio; d) Portas e
expansões: i. Possuir, no mínimo, 10 (dez) portas
USB 2.0 / 3.0 ousuperior nativas; ii. Possuir 01
placa wireless, com antena, padrão IEEE
802.11AC; 9. SOFTWARES a) Os
equipamentosutilizados para homologação

3.999,99 355.999,11

LEONARDO MARQUES 
TEIXEIRA:89259491649

Assinado de forma digital por LEONARDO 
MARQUES TEIXEIRA:89259491649 
Dados: 2022.09.20 14:03:17 -03'00'
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deverão ser entregues com o sistema operacional
pré-instalado pelo fabricante; b) Todos osdrivers
para os sistemas operacionais suportados,
inclusive atualizações de firmware, devem estar
disponíveis para downloadna web site do
fabricante do equipamento sem necessidade de
qualquer identificação do usuário; 10.
COMPATIBILIDADE a)Todos os dispositivos
de hardware, além de seus drivers fornecidos
deverão ser compatíveis com os sistemas
operacionaisWindows 10 professional 64 bits e
Ubuntu 18.04 ou superior; 11. GARANTIA a)
Os equipamentos devem possuir garantia porum
período mínimo de 12 (doze) meses; 12.
REQUISITOS COMPLEMENTARES: a)
Sistema operacional: o equipamentodeverá
acompanhar licença do MS-Windows 10,
professional (coa digital) x64, no idioma
português brasil, com mídia derecuperação ou
oferecer a opção de restauração através de
partição do HD do equipamento.

TOTAL R$ 355.999,11

2. DA ENTREGA E DAS CONDIÇÕES

2.1. A CONTRATADA deverá entregar os produtos, em dia de expediente, no horário das
07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 horas, no prazo de determinado pelo Termo de
Referência, Anexo I, do Edital, a contar do recebimento da Nota de Empenho.
2.2. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da
Administração da FUNPEC, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
2.3. O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho emitida pela FUNPEC;
2.4. Os equipamentos serão fornecidos em atendimento aos pedidos formulados (por e-mail)
pelo Setor de Financeiro da FUNPEC e entregues pela contratada no prazo determinado por este
Termo de Referência, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 horas;
2.5. A entrega dos itens desta licitação deverá ser realizada no Almoxarifado da FUNPEC, situado
na Av. Senador Salgado Filho, nº 3000, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, nas
quantidades solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o
transporte da origem ao destino;
2.6. O agendamento da entrega dos itens deverá ser com o Almoxarifado da FUNPEC;
2.7. O(s) representante(s) da FUNPEC anotará (ão) em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados;
2.8. A presente Ata de Registro de Preços ora firmada entre a FUNPEC e as empresas referidas
no preâmbulo deste instrumento, terá validade de 12 (doze) meses.

3. DA EMBALAGEM E DA ROTULAGEM
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3.1. Os produtos deverão ser entregues no endereço constante do pedido, nas quantidades
solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte da
origem ao destino.
3.2. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e no rótulo das
embalagens (primária e secundária), deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as
seguintes informações:

1. Identificação do produto, inclusive a marca;
2. Nome e endereço do fabricante;
3. Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e nº. do lote;
4. Componentes do produto (embalagem primária), inclusive os tipos e códigos de aditivos,

caso utilizados;
5. Peso líquido;
6. Condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo para armazenamento e

para transporte (embalagem secundária);

4. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

4.1. O material, que será recebido pelo Almoxarifado da FUNPEC, deverá, obrigatoriamente, no
ato de entrega, estar de acordo com as condições exigidas no edital e no instrumento contratual,
e na legislação que regulamenta a matéria.
4.2. Caberá à FUNPEC, receber o material de acordo com as condições de fornecimento
estabelecidas no edital e seus anexos, certificar-se de que cada produto esteja na forma e
condições estabelecidas no item anterior, sob pena de responsabilidade funcional.
4.3. A verificação das embalagens primária e secundária do(s) produto(s) recebido(s) é da
competência, preferencialmente, da FUNPEC que deverá, a cada recebimento, certificar se
atende às exigências constantes do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº
011/2022-FUNPEC.
4.4. É, também, da inteira responsabilidade da FUNPEC, o condicionamento e guarda dos
produtos recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, cabendo a estes, a
partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos procedimentos de
acondicionamento, guarda e conservação até o uso final.
4.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias úteis, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta;
4.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades;
4.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado;
4.8. Na hipótese de verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo;
4.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços;
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5. DOS PREÇOS

5.1. Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes na tabela do Item 01 (DO FORNECEDOR E DO PREÇO REGISTRADO) ,
obedecida à classificação no Pregão Eletrônico (SRP) nº 011/2022-FUNPEC, especificadas,
detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado pela Homologação pela autoridade
superior da FUNPEC constantes dos autos.
5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às
cláusulas e condições constantes deste Edital, que a precedeu, na íntegra, o presente
instrumento de compromisso.
5.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico,
pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologada no item anterior.
5.4. O valor atribuído no certame, bem como o valor final, apresentado no instrumento
contratual e na Ata de Registro de Preço serviu de base para elaboração e apresentação da
proposta por parte da interessada/contratada, não sendo vinculativo, tampouco exigível em sua
totalidade, nem considerado para pagamento mínimo. Desta forma, o valor global estimado
poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer
indenização à contratada.

6. CONTROLE DE QUALIDADE

6.1. A avaliação da qualidade do produto ora licitado com relação à descrição, característica,
embalagem, peso líquido e rotulagem especificada no Edital, serão procedidas por ocasião da
entrega e, sempre que os técnicos da FUNPEC julgarem necessária poderão exigir a testagem ou
comprovação técnica através da análise de amostras colhidas, correndo a expensas do
fornecedor do produto as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos produtos.
6.2. Na hipótese de o produto não corresponder às exigências previstas no edital denominado
Pregão Eletrônico (SRP) nº 011/2022-FUNPEC, será devolvido a qualquer tempo e
condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos,
ficando de logo entendido que a FUNPEC aceitará apenas uma única substituição, sem qualquer
ônus para a mesma, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
6.3. Em caso de troca do produto, em função do que se contêm no item anterior, todos os custos
de armazenagem incluindo carga, descarga e movimentação de estoque relativo ao período,
deverão correr por conta exclusiva do fornecedor, conforme Guia de Recolhimento.
6.4. A avaliação da qualidade do produto efetuada pela FUNPEC não exclui a responsabilidade da
empresa fornecedora ou o fabricante, pela qualidade do produto entregue dentro dos limites
estabelecidos em lei, ou especificados em cláusula própria constante da Ata Registro de Preços.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão efetuados pela FUNPEC, através da conta corrente da empresa,
preferencialmente no Banco do Brasil, a ser informada no ato da assinatura desta ata, e que será
devidamente registrado na cláusula própria de cada contrato firmado, para entrega do objeto a
que se destine, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data em que for atestado o
recebimento do produto.
7.1.1. O fornecedor da Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) que
optar por receber seu pagamento em outra instituição diferente do Banco do Brasil, ficará
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responsável pelo custo da tarifa bancária referente à respectiva transferência de valores entre
Bancos, o qual será descontado do valor total a receber;

8. DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS

8.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados,
reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do
Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais
provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.
8.2. Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato superveniente e de
natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Contratada,
por solicitação motivada da interessada à FUNPEC.
8.3. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas
analíticas, que comprovem a sua procedência, tais como: listas de preços dos fabricantes, notas
fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados necessários, que
embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido.
8.4. O preço registrado poderá ser cancelado pela FUNPEC nos termos das disposições fixadas
pelo Decreto Federal 7.892/13;

9. DAS PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, após o término do prazo estipulado para a
entrega do objeto, a FUNPEC poderá garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes
sanções:
a) Advertência;
b)Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
FUNPEC, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.1.1. A multa prevista no item 9.1, alínea “b”, será aplicada quando a Contratada não observar
o prazo de entrega do bem, ou retardar a assinatura do contrato. O valor da multa será aplicado
no percentual de 1,0% (um por cento) sobre o valor total da Autorização de fornecimento, por
infração a qualquer cláusula ou condição não solucionada no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, que será automaticamente descontado do valor do faturamento que a
CONTRATADA vier a fazer jus, somados a multa de mora de 0,30% (trinta décimos por
cento) por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, independentemente das sanções
legais que possam ser aplicadas, de acordo com os artigos 86, 87 e 88 da lei n. 8.666/93, salvo se
o prazo for prorrogado pela administração da FUNPEC;
9.2. As sanções previstas no subitem 9.1 (advertência, suspensão temporária de participação em
licitação promovida pela FUNPEC e impedimento de contratar com a Administração, e
declaração de inidoneidade) poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada a
defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (Cinco) dias úteis;
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9.3. A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos artigos 90 a 97 da lei n.
8.666/93;
9.4. DA APLICAÇÃO DAMULTA
9.4.1. Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela FUNPEC, observando-se o seguinte:
a) Amulta será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do
faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para
complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias;
b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será
convocada a recolher à FUNPEC, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a
partir da data da comunicação;
9.4.2. A CONTRATADA terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da
cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à FUNPEC. Ouvido o encarregado
para o acompanhamento da entrega do material, o recurso será apreciado pela Diretoria
Administrativa da FUNPEC, que poderá relevar ou não a multa;
9.4.3. Em caso de relevação da multa, a FUNPEC se reserva no direito de cobrar perdas e danos
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a
relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados;
9.4.4. Caso a FUNPECmantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

10. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, no todo ou em parte, de pleno direito:
10.1.1. Pela FUNPEC, em despacho fundamentado.
10.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços.
10.1.3. Se o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua justificativa.
10.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente da presente Ata
de Registro de Preço.
10.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta
Ata de Registro de Preços.
10.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
10.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela FUNPEC.
10.1.8. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.
10.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a
solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência
30 (trinta) dias, facultada a FUNPEC à aplicação das penalidades previstas na cláusula Nove.
10.3. A comunicação do cancelamento do(s) preços registrado(s), nos casos previstos nesta
cláusula será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntado-se
o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal nº. 8.666/93 em sua atual redação,
e pelo Decreto Federal 7.892/13, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.
11.2. Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal
8.666/93 com as alterações posteriores.
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11.3. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no
cronograma ocorra após seu vencimento.
11.4. Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega,
apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou
seu legítimo representante.

11.5. As partes elegem o foro da Comarca de Natal (RN), como domicílio legal, para qualquer
procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.
Por estarem de acordo, assinam a presente Ata.

Natal, _______ de setembro de 2022.

André LaurindoMaitelli
Diretor Geral – FUNPEC

Tiago Victor Da Silva
Pregoeiro da FUNPEC

Leonardo Marques
Representante legal
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ATA DE REG I S TRO DE PRE ÇOS
PREGÃO EL ETRÔNI CO ( SRP ) N º 01 1 / 2 0 22 - FUNPE C

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO
NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E
CULTURA (FUNPEC) E A EMPRESA
TIAGO PIZZATTO.

Aos 09 dias de setembro do ano de 2022, a Fundação Norte Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura,

através do seu Pregoeiro, designado pela PORTARIA/FUNPEC nº 043/2021-DG de 29 de

setembro de 2021, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão

Eletrônico (SRP) nº 011/2022-FUNPEC, que objetiva a Eventual aquisição de

equipamentos de informática, com vistas a suprir as necessidades da FUNPEC, conforme

especificações constantes no edital e seus anexos, observadas as especificações, os preços, os

quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e

condições estabelecidas no Contrato, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e

obrigacional, à luz das regras insertas no Decreto nº. 7.892/2013 e subsidiariamente a Lei

8.666/93.

1. DO FORNECEDOR E DO PREÇO REGISTRADO

EMPRESA TIAGO PIZZATTO

CNPJ 37.090.234/0001-87

ENDEREÇO RUA JOÃO SUZINMARINI - N° 63 - SALA 01 - BAIRRO
NOSS SENHORA DA SALETE - CONCORDIA - SANTA

CATARINA - CEP 89.700-280

CONTATO (49) 99912-7330

DADOS BANCÁRIOS BANCO SICRED
748 AG 0217 CC 27252-7

OBJETO E PREÇO REGISTRADO
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ITEM QNT. UND ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO
(R$)

VALOR
TOTAL
MÁXIMO
(R$)

3. 10 UND

Notebook similar a Notebook DELL Vostro 3510
(como 16G RAM), ou seja: Processador 11ªgeração
de Intel® Core™ i7-1165G7 (cache de 12MB, até
4.7GHz) Sistema Operacional Windows 11 Pro para
empresas.Câmera HD de 720p a 30 FPS com
microfone único integrado Placa de rede 802.11ac,
WiFi 1x1 e Bluetooth Memória de16GB, DDR4,
2666MHz; Expansível até 16GB Armazenamento
SSD de 480GB ou mais PCIe NVMe M.2 Tela Full
HD 15" oumais (1920 x 1080)

5.050,00 50.500,00

TOTAL R$ 50.500,00

2. DA ENTREGA E DAS CONDIÇÕES

2.1. A CONTRATADA deverá entregar os produtos, em dia de expediente, no horário das
07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 horas, no prazo de determinado pelo Termo de
Referência, Anexo I, do Edital, a contar do recebimento da Nota de Empenho.
2.2. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da
Administração da FUNPEC, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
2.3. O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho emitida pela FUNPEC;
2.4. Os equipamentos serão fornecidos em atendimento aos pedidos formulados (por e-mail)
pelo Setor de Financeiro da FUNPEC e entregues pela contratada no prazo determinado por este
Termo de Referência, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 horas;
2.5. A entrega dos itens desta licitação deverá ser realizada no Almoxarifado da FUNPEC, situado
na Av. Senador Salgado Filho, nº 3000, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, nas
quantidades solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o
transporte da origem ao destino;
2.6. O agendamento da entrega dos itens deverá ser com o Almoxarifado da FUNPEC;
2.7. O(s) representante(s) da FUNPEC anotará (ão) em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados;
2.8. A presente Ata de Registro de Preços ora firmada entre a FUNPEC e as empresas referidas
no preâmbulo deste instrumento, terá validade de 12 (doze) meses.

3. DA EMBALAGEM E DA ROTULAGEM

3.1. Os produtos deverão ser entregues no endereço constante do pedido, nas quantidades
solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte da
origem ao destino.
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3.2. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e no rótulo das
embalagens (primária e secundária), deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as
seguintes informações:

1. Identificação do produto, inclusive a marca;
2. Nome e endereço do fabricante;
3. Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e nº. do lote;
4. Componentes do produto (embalagem primária), inclusive os tipos e códigos de aditivos,

caso utilizados;
5. Peso líquido;
6. Condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo para armazenamento e

para transporte (embalagem secundária);

4. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

4.1. O material, que será recebido pelo Almoxarifado da FUNPEC, deverá, obrigatoriamente, no
ato de entrega, estar de acordo com as condições exigidas no edital e no instrumento contratual,
e na legislação que regulamenta a matéria.
4.2. Caberá à FUNPEC, receber o material de acordo com as condições de fornecimento
estabelecidas no edital e seus anexos, certificar-se de que cada produto esteja na forma e
condições estabelecidas no item anterior, sob pena de responsabilidade funcional.
4.3. A verificação das embalagens primária e secundária do(s) produto(s) recebido(s) é da
competência, preferencialmente, da FUNPEC que deverá, a cada recebimento, certificar se
atende às exigências constantes do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº
011/2022-FUNPEC.
4.4. É, também, da inteira responsabilidade da FUNPEC, o condicionamento e guarda dos
produtos recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, cabendo a estes, a
partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos procedimentos de
acondicionamento, guarda e conservação até o uso final.
4.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias úteis, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta;
4.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades;
4.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado;
4.8. Na hipótese de verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo;
4.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços;

5. DOS PREÇOS
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5.1. Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes na tabela do Item 01 (DO FORNECEDOR E DO PREÇO REGISTRADO) ,
obedecida à classificação no Pregão Eletrônico (SRP) nº 011/2022-FUNPEC, especificadas,
detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado pela Homologação pela autoridade
superior da FUNPEC constantes dos autos.
5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às
cláusulas e condições constantes deste Edital, que a precedeu, na íntegra, o presente
instrumento de compromisso.
5.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico,
pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologada no item anterior.
5.4. O valor atribuído no certame, bem como o valor final, apresentado no instrumento
contratual e na Ata de Registro de Preço serviu de base para elaboração e apresentação da
proposta por parte da interessada/contratada, não sendo vinculativo, tampouco exigível em sua
totalidade, nem considerado para pagamento mínimo. Desta forma, o valor global estimado
poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer
indenização à contratada.

6. CONTROLE DE QUALIDADE

6.1. A avaliação da qualidade do produto ora licitado com relação à descrição, característica,
embalagem, peso líquido e rotulagem especificada no Edital, serão procedidas por ocasião da
entrega e, sempre que os técnicos da FUNPEC julgarem necessária poderão exigir a testagem ou
comprovação técnica através da análise de amostras colhidas, correndo a expensas do
fornecedor do produto as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos produtos.
6.2. Na hipótese de o produto não corresponder às exigências previstas no edital denominado
Pregão Eletrônico (SRP) nº 011/2022-FUNPEC, será devolvido a qualquer tempo e
condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos,
ficando de logo entendido que a FUNPEC aceitará apenas uma única substituição, sem qualquer
ônus para a mesma, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
6.3. Em caso de troca do produto, em função do que se contêm no item anterior, todos os custos
de armazenagem incluindo carga, descarga e movimentação de estoque relativo ao período,
deverão correr por conta exclusiva do fornecedor, conforme Guia de Recolhimento.
6.4. A avaliação da qualidade do produto efetuada pela FUNPEC não exclui a responsabilidade da
empresa fornecedora ou o fabricante, pela qualidade do produto entregue dentro dos limites
estabelecidos em lei, ou especificados em cláusula própria constante da Ata Registro de Preços.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão efetuados pela FUNPEC, através da conta corrente da empresa,
preferencialmente no Banco do Brasil, a ser informada no ato da assinatura desta ata, e que será
devidamente registrado na cláusula própria de cada contrato firmado, para entrega do objeto a
que se destine, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data em que for atestado o
recebimento do produto.
7.1.1. O fornecedor da Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) que
optar por receber seu pagamento em outra instituição diferente do Banco do Brasil, ficará
responsável pelo custo da tarifa bancária referente à respectiva transferência de valores entre
Bancos, o qual será descontado do valor total a receber;
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8. DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS

8.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados,
reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do
Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais
provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.
8.2. Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato superveniente e de
natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Contratada,
por solicitação motivada da interessada à FUNPEC.
8.3. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas
analíticas, que comprovem a sua procedência, tais como: listas de preços dos fabricantes, notas
fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados necessários, que
embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido.
8.4. O preço registrado poderá ser cancelado pela FUNPEC nos termos das disposições fixadas
pelo Decreto Federal 7.892/13;

9. DAS PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, após o término do prazo estipulado para a
entrega do objeto, a FUNPEC poderá garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes
sanções:
a) Advertência;
b)Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
FUNPEC, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.1.1. A multa prevista no item 9.1, alínea “b”, será aplicada quando a Contratada não observar
o prazo de entrega do bem, ou retardar a assinatura do contrato. O valor da multa será aplicado
no percentual de 1,0% (um por cento) sobre o valor total da Autorização de fornecimento, por
infração a qualquer cláusula ou condição não solucionada no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, que será automaticamente descontado do valor do faturamento que a
CONTRATADA vier a fazer jus, somados a multa de mora de 0,30% (trinta décimos por
cento) por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, independentemente das sanções
legais que possam ser aplicadas, de acordo com os artigos 86, 87 e 88 da lei n. 8.666/93, salvo se
o prazo for prorrogado pela administração da FUNPEC;
9.2. As sanções previstas no subitem 9.1 (advertência, suspensão temporária de participação em
licitação promovida pela FUNPEC e impedimento de contratar com a Administração, e
declaração de inidoneidade) poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada a
defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (Cinco) dias úteis;
9.3. A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos artigos 90 a 97 da lei n.
8.666/93;
9.4. DA APLICAÇÃO DAMULTA
9.4.1. Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela FUNPEC, observando-se o seguinte:
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a) Amulta será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do
faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para
complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias;
b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será
convocada a recolher à FUNPEC, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a
partir da data da comunicação;
9.4.2. A CONTRATADA terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da
cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à FUNPEC. Ouvido o encarregado
para o acompanhamento da entrega do material, o recurso será apreciado pela Diretoria
Administrativa da FUNPEC, que poderá relevar ou não a multa;
9.4.3. Em caso de relevação da multa, a FUNPEC se reserva no direito de cobrar perdas e danos
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a
relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados;
9.4.4. Caso a FUNPECmantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

10. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, no todo ou em parte, de pleno direito:
10.1.1. Pela FUNPEC, em despacho fundamentado.
10.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços.
10.1.3. Se o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua justificativa.
10.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente da presente Ata
de Registro de Preço.
10.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta
Ata de Registro de Preços.
10.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
10.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela FUNPEC.
10.1.8. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.
10.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a
solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência
30 (trinta) dias, facultada a FUNPEC à aplicação das penalidades previstas na cláusula Nove.
10.3. A comunicação do cancelamento do(s) preços registrado(s), nos casos previstos nesta
cláusula será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntado-se
o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal nº. 8.666/93 em sua atual redação,
e pelo Decreto Federal 7.892/13, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.
11.2. Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal
8.666/93 com as alterações posteriores.
11.3. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no
cronograma ocorra após seu vencimento.
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11.4. Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega,
apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou
seu legítimo representante.

11.5. As partes elegem o foro da Comarca de Natal (RN), como domicílio legal, para qualquer
procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.
Por estarem de acordo, assinam a presente Ata.

Natal, _______ de setembro de 2022.

André LaurindoMaitelli
Diretor Geral da FUNPEC

Tiago Victor da Silva
Pregoeiro da FUNPEC

Tiago Pizzatto
Representante Legal

TIAGO 
PIZZATTO:370
90234000187

Assinado de forma digital
por TIAGO 
PIZZATTO:37090234000187 
Dados: 2022.09.20 17:10:34 
-03'00'

GUMERCINDO 
FERNANDES DE AMORIM 
FILHO:63425416472

Assinado de forma digital por 
GUMERCINDO FERNANDES DE 
AMORIM FILHO:63425416472 
Dados: 2022.09.28 17:23:45 
-03'00'
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ATA DE REG I S TRO DE PRE ÇOS
PREGÃO EL ETRÔNI CO ( SRP ) N º 01 1 / 2 0 22 - FUNPE C

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO
NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E
CULTURA (FUNPEC) E A EMPRESA WM
SOLUTIONS COMÉRCIO ATACADISTA
LTDA.

Aos 09 dias de setembro do ano de 2022, a Fundação Norte Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura,

através do seu Pregoeiro, designado pela PORTARIA/FUNPEC nº 043/2021-DG de 29 de

setembro de 2021, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão

Eletrônico (SRP) nº 011/2022-FUNPEC, que objetiva a Eventual aquisição de

equipamentos de informática, com vistas a suprir as necessidades da FUNPEC, conforme

especificações constantes no edital e seus anexos, observadas as especificações, os preços, os

quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e

condições estabelecidas no Contrato, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e

obrigacional, à luz das regras insertas no Decreto nº. 7.892/2013 e subsidiariamente a Lei

8.666/93.

1. DO FORNECEDOR E DO PREÇO REGISTRADO

EMPRESA WM SOLUTIONS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ 40.660.759/0001-15
ENDEREÇO RUA CASTELO DE SINTRA - 910 - LOJA 01 - CASTELO -

CEP 31.330-200

CONTATO (31) 3665-6550

DADOS BANCÁRIOS BANCO 001 BB AG 1222-X CC 59774-0

OBJETO E PREÇO REGISTRADO
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ITEM QNT. UND ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO
(R$)

VALOR
TOTAL
MÁXIMO
(R$)

2. 89

Monitor para Computador: a) Tamanho da tela:
mínima de 23 polegadas; b) Tela 100% plana; c)
Resolução suportada: 1920 x 1080 a 60 hz; d)
Proporção 16:10 ou 16:9; e) Conectores de entrada: i.
Uma entrada vga e/ou displayport, compatível com a
interface controladora de vídeo dos computadores
ofertados, o cabo de interligação deve ser entregue
junto com a solução; ii. Uma entrada HDMI
compatível com a interface controladora de vídeo, sem
o uso de adaptadores; Fonte de alimentação para
corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240
vac (+/-10%), 50-60hz,com ajuste automático; f))
GARANTIA a) Os equipamentos devem possuir
garantia por um período mínimo de 12 (doze)meses;

790,00 70.310,00

TOTAL 70.310,00

2. DA ENTREGA E DAS CONDIÇÕES

2.1. A CONTRATADA deverá entregar os produtos, em dia de expediente, no horário das
07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 horas, no prazo de determinado pelo Termo de
Referência, Anexo I, do Edital, a contar do recebimento da Nota de Empenho.
2.2. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da
Administração da FUNPEC, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
2.3. O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho emitida pela FUNPEC;
2.4. Os equipamentos serão fornecidos em atendimento aos pedidos formulados (por e-mail)
pelo Setor de Financeiro da FUNPEC e entregues pela contratada no prazo determinado por este
Termo de Referência, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 horas;
2.5. A entrega dos itens desta licitação deverá ser realizada no Almoxarifado da FUNPEC, situado
na Av. Senador Salgado Filho, nº 3000, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, nas
quantidades solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o
transporte da origem ao destino;
2.6. O agendamento da entrega dos itens deverá ser com o Almoxarifado da FUNPEC;
2.7. O(s) representante(s) da FUNPEC anotará (ão) em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados;
2.8. A presente Ata de Registro de Preços ora firmada entre a FUNPEC e as empresas referidas
no preâmbulo deste instrumento, terá validade de 12 (doze) meses.

3. DA EMBALAGEM E DA ROTULAGEM
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3.1. Os produtos deverão ser entregues no endereço constante do pedido, nas quantidades
solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte da
origem ao destino.
3.2. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e no rótulo das
embalagens (primária e secundária), deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as
seguintes informações:

1. Identificação do produto, inclusive a marca;
2. Nome e endereço do fabricante;
3. Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e nº. do lote;
4. Componentes do produto (embalagem primária), inclusive os tipos e códigos de aditivos,

caso utilizados;
5. Peso líquido;
6. Condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo para armazenamento e

para transporte (embalagem secundária);

4. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

4.1. O material, que será recebido pelo Almoxarifado da FUNPEC, deverá, obrigatoriamente, no
ato de entrega, estar de acordo com as condições exigidas no edital e no instrumento contratual,
e na legislação que regulamenta a matéria.
4.2. Caberá à FUNPEC, receber o material de acordo com as condições de fornecimento
estabelecidas no edital e seus anexos, certificar-se de que cada produto esteja na forma e
condições estabelecidas no item anterior, sob pena de responsabilidade funcional.
4.3. A verificação das embalagens primária e secundária do(s) produto(s) recebido(s) é da
competência, preferencialmente, da FUNPEC que deverá, a cada recebimento, certificar se
atende às exigências constantes do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº
011/2022-FUNPEC.
4.4. É, também, da inteira responsabilidade da FUNPEC, o condicionamento e guarda dos
produtos recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, cabendo a estes, a
partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos procedimentos de
acondicionamento, guarda e conservação até o uso final.
4.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias úteis, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta;
4.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades;
4.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado;
4.8. Na hipótese de verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo;
4.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços;
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5. DOS PREÇOS

5.1. Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes na tabela do Item 01 (DO FORNECEDOR E DO PREÇO REGISTRADO) ,
obedecida à classificação no Pregão Eletrônico (SRP) nº 011/2022-FUNPEC, especificadas,
detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado pela Homologação pela autoridade
superior da FUNPEC constantes dos autos.
5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às
cláusulas e condições constantes deste Edital, que a precedeu, na íntegra, o presente
instrumento de compromisso.
5.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico,
pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologada no item anterior.
5.4. O valor atribuído no certame, bem como o valor final, apresentado no instrumento
contratual e na Ata de Registro de Preço serviu de base para elaboração e apresentação da
proposta por parte da interessada/contratada, não sendo vinculativo, tampouco exigível em sua
totalidade, nem considerado para pagamento mínimo. Desta forma, o valor global estimado
poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer
indenização à contratada.

6. CONTROLE DE QUALIDADE

6.1. A avaliação da qualidade do produto ora licitado com relação à descrição, característica,
embalagem, peso líquido e rotulagem especificada no Edital, serão procedidas por ocasião da
entrega e, sempre que os técnicos da FUNPEC julgarem necessária poderão exigir a testagem ou
comprovação técnica através da análise de amostras colhidas, correndo a expensas do
fornecedor do produto as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos produtos.
6.2. Na hipótese de o produto não corresponder às exigências previstas no edital denominado
Pregão Eletrônico (SRP) nº 011/2022-FUNPEC, será devolvido a qualquer tempo e
condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos,
ficando de logo entendido que a FUNPEC aceitará apenas uma única substituição, sem qualquer
ônus para a mesma, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
6.3. Em caso de troca do produto, em função do que se contêm no item anterior, todos os custos
de armazenagem incluindo carga, descarga e movimentação de estoque relativo ao período,
deverão correr por conta exclusiva do fornecedor, conforme Guia de Recolhimento.
6.4. A avaliação da qualidade do produto efetuada pela FUNPEC não exclui a responsabilidade da
empresa fornecedora ou o fabricante, pela qualidade do produto entregue dentro dos limites
estabelecidos em lei, ou especificados em cláusula própria constante da Ata Registro de Preços.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão efetuados pela FUNPEC, através da conta corrente da empresa,
preferencialmente no Banco do Brasil, a ser informada no ato da assinatura desta ata, e que será
devidamente registrado na cláusula própria de cada contrato firmado, para entrega do objeto a
que se destine, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data em que for atestado o
recebimento do produto.
7.1.1. O fornecedor da Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) que
optar por receber seu pagamento em outra instituição diferente do Banco do Brasil, ficará
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responsável pelo custo da tarifa bancária referente à respectiva transferência de valores entre
Bancos, o qual será descontado do valor total a receber;

8. DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS

8.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados,
reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do
Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais
provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.
8.2. Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato superveniente e de
natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Contratada,
por solicitação motivada da interessada à FUNPEC.
8.3. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas
analíticas, que comprovem a sua procedência, tais como: listas de preços dos fabricantes, notas
fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados necessários, que
embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido.
8.4. O preço registrado poderá ser cancelado pela FUNPEC nos termos das disposições fixadas
pelo Decreto Federal 7.892/13;

9. DAS PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, após o término do prazo estipulado para a
entrega do objeto, a FUNPEC poderá garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes
sanções:
a) Advertência;
b)Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
FUNPEC, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.1.1. A multa prevista no item 9.1, alínea “b”, será aplicada quando a Contratada não observar
o prazo de entrega do bem, ou retardar a assinatura do contrato. O valor da multa será aplicado
no percentual de 1,0% (um por cento) sobre o valor total da Autorização de fornecimento, por
infração a qualquer cláusula ou condição não solucionada no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, que será automaticamente descontado do valor do faturamento que a
CONTRATADA vier a fazer jus, somados a multa de mora de 0,30% (trinta décimos por
cento) por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, independentemente das sanções
legais que possam ser aplicadas, de acordo com os artigos 86, 87 e 88 da lei n. 8.666/93, salvo se
o prazo for prorrogado pela administração da FUNPEC;
9.2. As sanções previstas no subitem 9.1 (advertência, suspensão temporária de participação em
licitação promovida pela FUNPEC e impedimento de contratar com a Administração, e
declaração de inidoneidade) poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada a
defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (Cinco) dias úteis;



Página 6 de 7

9.3. A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos artigos 90 a 97 da lei n.
8.666/93;
9.4. DA APLICAÇÃO DAMULTA
9.4.1. Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela FUNPEC, observando-se o seguinte:
a) Amulta será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do
faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para
complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias;
b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será
convocada a recolher à FUNPEC, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a
partir da data da comunicação;
9.4.2. A CONTRATADA terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da
cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à FUNPEC. Ouvido o encarregado
para o acompanhamento da entrega do material, o recurso será apreciado pela Diretoria
Administrativa da FUNPEC, que poderá relevar ou não a multa;
9.4.3. Em caso de relevação da multa, a FUNPEC se reserva no direito de cobrar perdas e danos
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a
relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados;
9.4.4. Caso a FUNPECmantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

10. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, no todo ou em parte, de pleno direito:
10.1.1. Pela FUNPEC, em despacho fundamentado.
10.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços.
10.1.3. Se o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua justificativa.
10.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente da presente Ata
de Registro de Preço.
10.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta
Ata de Registro de Preços.
10.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
10.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela FUNPEC.
10.1.8. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.
10.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a
solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência
30 (trinta) dias, facultada a FUNPEC à aplicação das penalidades previstas na cláusula Nove.
10.3. A comunicação do cancelamento do(s) preços registrado(s), nos casos previstos nesta
cláusula será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntado-se
o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal nº. 8.666/93 em sua atual redação,
e pelo Decreto Federal 7.892/13, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.
11.2. Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal
8.666/93 com as alterações posteriores.
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11.3. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no
cronograma ocorra após seu vencimento.
11.4. Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega,
apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou
seu legítimo representante.
11.5. As partes elegem o foro da Comarca de Natal (RN), como domicílio legal, para qualquer
procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.
Por estarem de acordo, assinam a presente Ata.

Natal, _______ de setembro de 2022.

André LaurindoMaitelli
Diretor Geral da FUNPEC

Tiago Victor da Silva
Pregoeiro da FUNPEC

Marcio Pereira
Representante Legal
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