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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013-IEPA 
PROCESSO nº 12.325/2012-IEPA 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2012-IEPA 
VALIDADE: 12 (doze) meses 

 

Aos dezoitos dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, o INSTITUTO DE PESQUISAS 
CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 
34.927.285/0001-22, localizada na Av. Feliciano Coelho, 1509, nesta cidade de Macapá, Estado 
do Amapá, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, Augusto de Oliveira Junior, 
portadora da Carteira de Identidade RG nº 291562-SSP-PA, CPF nº 169.267.572-91, no uso de 
suas atribuições conferidas pelo Decreto Estadual nº 0013, e do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, 
Decreto nº 3.931/2001, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o 
resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 016/2012-IEPA, RESOLVE registrar os preços da empresa relacionada no item 4, de acordo 
com a classificação por ela alcançada, por item, observadas as condições do Edital, que integra 
este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

1 - DO OBJETO 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos materiais especificados no Anexo I 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 016/2012-IEPA, que passa fazer parte, para todos os efeitos, 
desta Ata. 

2 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua publicação. 

3 - DO GERENCIAMENTO E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será o Instituto De Pesquisas Científicas 
e Tecnológicas do Estado Do Amapá - IEPA, que exercerá suas atribuições por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação. 

4 - DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1 - Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações dos materiais registrados na 
presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de 
classificação obtida no certame licitatório: 
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EMPRESA REGISTRADA: ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA 

CNPJ: 09.274.783/0001-76 

ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, nº 435 – Bairro de Copacabana. 

CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 22.020-002 

FONE: (21) 8580-8031 / 3091-7450 FAX: (21) 3591-1175 

REPRESENTANTE: ARY DE FREITAS PEREIRA. 

ITEM OBJETO UND. QUANT. 
VALOR UNITÁRIO  
REGISTRADO (R$) 

VALOR TOTAL 

15 
Câmera digital 18 Megapixels - lente 18 x 
135. Filma Full HD MARCA SONY        
MODELO A37K. 

Unid. 03 2.783,00 8.349,00 

26 

Impressora laser multifuncional, (com 
função de cópia), digitalização em rede e 
impressão); UNSPSC code 43212110; 
Display LCD com escala de cinzas de duas 
linhas a 128x32 pixels; consumo típico de 
energia elétrica energy star (TCE) 2.7 
kilowatt-horas por semana, tamanho 
(AxLxP em polegadas) 13.4x15.8x14.0; 
tamnho do produto (Altura x Largura x 
Profundidade em mm) 341 x401 x357mm; 
peso Kg 13.4 kg. MARCA XEROX - MODELO 
3045B. 

Unid. 08 624,87 4.998,96 

36 

NOBREAK 2.200VA tomadas 08 (padrão 
NBR 14136) e Extens. Cord. (mais 4) 
Estágios de regulação: 04 estágios. 
Rendimento/Automático: 30 Minutos, 
conexões: Linha Telefônica e Bateria 
Externa. Voltagem: Bivolt Garantia de 12 
meses. MARCA ENERMAX - MODELO 
2200BI. 

Unid. 11 1.027,27 11.299,97 

42 
Roteador wireless Banda N 4 portas LAN e 
uma WAN - MARCA  MYMAX           
MODELO WIRE. 

Unid. 06 98,33 589,98 

43 

Scanner de mesa profissional, Resolução 
de digitalização: até 600 x 600 dpi 
(hardware), até 600 dpi (óptica). 
Velocidade de digitalização com ADF 
(A4/Carta): até 50 ppm/100 ipm (preto-
ebranco, cores, tons de cinza). Tipos de 
mídia digitalizada: papel (comum, jato de 
tinta, fotográfico), envelopes, cartões (de 
visita, de plástico), objetos em 3 D. 
Tamanho máximo da digitalização (ADF): 
216 x 864 mm (8,5 x 34 pol.). Ciclo de 
serviço: até 3.000 páginas. Intervalo de 
ampliação: 1 a 999%, em incrementos de 
1% Conectividade padrão: 1 USB 2.0 de 
alta velocidade. MODOS DE ENTRADA DE 
DIGITALIZAÇÃO. Digitalização pelo painel 
frontal para o software Document Copy, 
digitalização por software usando o 

Unid. 01 4.750,00 4.750,00 
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aplicativo de usuário usando driver 
TWAIN, ISIS, WIA ou Kofax VRS. OPÇÕES 
DE DIGITALIZAÇÃO (ADF) Duplex com uma 
única passada. VELOCIDADE DE 
DIGITALIZAÇÃO (ADF)1 Até 50 ppm/100 
ipm (pretoe-branco, cores, tons de cinza). 
FONTE DE LUZ (DIGITAL.) LED (diodo 
emissor de luz). FAIXA DE 
REDUÇÃO/AMPL. DA IMAGEM 1 a 999%, 
em incrementos de 1%. CONFIGURAÇÃO 
DPI DA RESOLUÇÃO DE SAÍDA 75, 100, 
150, 200, 240, 300, 400, 500, 600. 
PROFUND. DE BITS/NÍVEIS DE TONS DE 
CINZA 24 bits/256. DETECÇÃO DE ALIM. 
DE VÁRIAS PÁGINAS Sim, ultrassônica. 
Unid 1 5.000,00 5.000,00 CAPACIDADE DO 
ALIM. AUTOM. DE DOCUM. Padrão, 100 
folhas. DIGITALIZAÇÃO EM FRENTE E 
VERSO (ADF) Sim. TIPOS DE MÍDIA 
ACEITOS Papel (comum, jato de tinta, 
fotográfico). TAMANHO DA MÍDIA (ADF) 
Carta, Ofício, A4, A5, personalizado, papel 
longo de até 864 mm (34 pol.). 
GRAMATURA DA MÍDIA (ADF) 49 a 120 
g/m² (13 a 32 lb). CICLO DE SERVIÇO 
(DIÁRIO) Até 3.000 páginas. FORMATO DE 
ARQUIVO DE DIGITALIZAÇÃO BMP, JPG, 
TIFF, TIFF (compactado), TIFF com várias 
páginas, PNG, PDF (normal, normal com 
imagens, imagem pesquisável somente, 
MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, 
DOC, WPD, XML, XLS, OPF, XPS. VERSÃO 
TWAIN Versão 2.1. SOFTWARES 
INCLUÍDOS HP Smart Document Scan, 
driver HP TWAIN, driver EMC ISIS, Kofax 
VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, 
I.R.I.S. Readiris Pro OCR. SIST. 
OPERACIONAIS COMPATÍVEIS Microsoft® 
Windows® 7, Windows® 7 x64x32, 
Windows Vista®, Windows Vista® x64, 
Windows® XP Home, Windows® XP 
Professional x64. REQUISITOS MÍNIMOS 
DE SISTEMA PC: Microsoft® Windows® 7 e 
Windows Vista®: processador de pelo 
menos 1,3 GHz, 1 GB de RAM; para o 
Windows® XP: processador de pelo menos 
1,3 GHz, 512 MB de RAM; para todos os 
sistemas: 300 MB de espaço disponível 
em disco (no mínimo) (apenas drivers de 
80 MB), porta USB 2.0, unidade de CD-
ROM, monitor SVGA 1024 x 768, cores de 
16 bits. REQUISITOS RECOMENDADOS DE 
SISTEMA Microsoft® Windows® 7, 
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Windows Vista®: 2 GB de RAM; para o 
Windows® XP: 1 GB de RAM; para todos 
os sistemas: processador de 2,4 GHz, 750 
MB de espaço disponível em disco, porta 
USB 2.0, unidade de CD-ROM, monitor 
SVGA 1024 x 768, cores de 16 bits 
ALIMENTAÇÃO2 Tipo de fonte de 
alimentação: adaptador de alimentação 
universal ext.; Consumo de energia: 3,0 
watts em repouso, 15,5 watts em espera. 
MARCA   HP - MODELO  6000. 

44 

Scanner de mesa scanjet G2410 Resolução 
de digitalização por hardware até 1200 x 
297 mm resolução de digitalização ópica 
até 1200 dpi profundidade de bits; 48 bits 
- tamanho maximo de digitilização: 216 x 
297 mm tipo de digitalização: de mesa 
níveis escala de cinza: 256 níveis de cinza 
digitalização Unid 1 348,51 348,51 em 
cores, visualização prévia até 10 
segundos, conectividade padrão USB, 
portas E?S externas 1 USB, caba USB - 
garantia de 2 anos. MARCA HP         
MODELO G2410 

Unid. 01 347,00 347,00 

48 
Switch 48 portas Gerenciável, MARC 
TPLINK       MOPDELO SF1048 

Unid. 04 1.145,00 4.580,00 

49 

Tela de Projeção Motorizada Tensionada 
Matt White 230" Formato de vídeo 
16:9Tela de Projeção Retrátil com 
acionamento por Controle Remoto sem 
fio Radia Frequência Com alcance até 100 
metros. Conta também com acionamento 
por botões localizados no módulo 
receptor do controle remoto (em caso de 
perda ou quebra do emissor do controle 
remoto a tela pode ser acionada 
manualmente). Ponto de parada 
controlado pelo usuário. Motor tubular 
ultra silencioso. Película tensionada nas 
laterais (através de barbantes que esticam 
a tela ao desenrolar) deixando a superfície 
da tela 100% plana. Caixa em aço com 
excelente acabamento em pintura 
eletrostática na cor branca. Suporte 
integrado ao estojo metálico para fixação 
em parede ou teto com fácil instalação. 
Voltagem - 110 V ou 220 V – Peso – 70 
Kg,Tamanho Área Visual – A x L, Área 
Total – A x L, Caixa – cm230” – 16:9 284,0 
x 511,0 cm 324,0 x - MARCA  NARDELLI      
MODELO 0011. 

Unid. 01 5.380,00 5.380,00 

TOTALIZANDO................................... 40.294,91 
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5 - DO CONTRATO 

5.1 - A critério do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, 
obedecida à ordem de classificação, o licitante vencedor, cujo preços tenha sido registrados na 
Ata de Registro de Preço, será convocado para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações 
assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata. 

5.2 - O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades 
indicadas no Anexo I, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo 
com suas necessidades. 

5.3 - O Instituto de Pesquisas Científicas e tecnológicas do Estado do Amapá não está obrigada, 
durante o prazo de validade do Registro de Preços decorrente deste certame, a firmar as 
contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a aquisição 
pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 

5.4 - O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Instituto de Pesquisas Científicas e tecnológicas do Estado do 
Amapá, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

5.5 - A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao IEPA, 
observadas, ainda, as demais regras impostas na legislação que rege a matéria. 

6 - DO PAGAMENTO 

6.1 - O pagamento será efetuado a favor da licitante, em até 10 (dez) dias úteis após a 
apresentação da Nota Fiscal certificada pela Divisão de Informática - DINFO quanto ao 
recebimento definitivo do objeto da presente Ata, mediante depósito bancário na conta 
corrente da licitante, por meio de ordem bancária; 

6.2 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o 
atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza; 

6.3 - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem 
ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade 
superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração 
de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa; 

6.4 - Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir 
da sua reapresentação e novo “atesto”; 

6.5 - A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto 
para que a licitante suspenda a entrega do equipamento ainda não enviado à Administração; 
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6.6 - A licitante indicará na Nota Fiscal/Fatura o nome do Banco e o número da agência e da 
conta-corrente para efetivação do pagamento, observando-se que o CNPJ constante na nota 
fiscal/fatura e da conta corrente deverá ser o mesmo registrado na Nota de Empenho; 

6.7 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação da 
despesa, o pagamento será sustado até que a licitante providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Administração; 

6.8 - A Instituto de Pesquisas Científicas e tecnológicas do Estado do Amapá poderá deduzir do 
montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela 
licitante, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

6.9 - Conforme Decreto Estadual n° 1278/11, no momento da liquidação da despesa, a licitante 
deverá comprovar perante a Administração, por meio das respectivas certidões, que se encontra 
adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas; 

6.10 - A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada 
procrastinação em apresentá-los é causa de rescisão do Contrato. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

7.1 - Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o 
preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada 
na licitação. 

7.2 - Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as 
obrigações assumidas. 

7.3 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

7.4 - Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na ata; 

7.5 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 

7.6 - Consultar o detentor da ata registrado (observada a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a 
intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.5. 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

8.1 - Fornecer o material obedecendo rigorosamente ao disposto no Anexo I (Termo de 
Referência) do Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2012. 

8.2 - Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata. 

8.3 - Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente 
Ata. 

8.4 - Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação 
exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2012. 
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8.5 - Obrigar-se ao acréscimo de 25% (vinte cinco por cento), estipulado no Edital nº 016/2012, 
conforme art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. 

8.6 - Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a 
presente Ata, conforme item 5.5. 

9 – DO PRAZO DE ENTREGA 

9.1 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo detentor da Ata de Registro de 
Preço. 

10 - DOS PREÇOS 

10.1 - Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 
meses, contado a partir da presente Ata de Registro de Preços. 

11 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas neste Edital e das demais cominações 
referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla 
defesa, a licitante que: 

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital. 
b) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota de 
Empenho; 
c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 
d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo de Referencia; 
e) não mantiver a proposta, injustificadamente; 
f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo; 
h) cometer fraude fiscal. 

11.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta presente Ata de Registro de Preços, a 
Administração do Instituto de Pesquisas Científicas e tecnológicas do Estado do Amapá, poderá 
garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, 
tomando por base o valor global do respectivo item; 
b) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo item. 

11.3 - O atraso injustificado na execução da presente Ata, por período superior a 30 (trinta) dias, 
poderá ensejar a rescisão da presente Ata. 

11.4 - As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da licitante ou, na impossibilidade, 
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, casos não 
cumpridos serão cobradas judicialmente. 
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12 - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 - A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65, da 
Lei 8.666/93. 

12.2 - O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de 
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata. 

12.2.1 - Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem 
iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Instituto de Pesquisas Científicas e 
tecnológicas do Estado do Amapá, por intermédio do órgão gerenciador do Registro de Preços. 

12.3 - Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no 
mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço 
registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior. 

12.3.1 - Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 
assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual 
oportunidade de negociação. 

12.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da 
Ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
órgão gerenciador poderá: 

a) liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

b) convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação. 

12.5 - Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão 
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 

13 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

13.1 - O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro 
cancelado quando: 

a) não cumprir as obrigações da presente Ata; 
b) não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa 
aceitável; 
c) não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos 
praticados no mercado; 
d) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

13.2 - O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, devidamente comprovada. 

14 - DA PUBLICIDADE 

14.1 - Os preços, o detentor da Ata e as especificações resumidas do objeto e as quantidades, 
como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no Diário Oficial do  
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