ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
CNPJ 08.182.313/0001-10
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
PROCESSO Nº 1.035/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA
DE
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA EM CONTROLE
DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E TECNOLOGIA DE
VÍDEOMONITORAMENTO,
PARA
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO
MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOA
NOVA/RN,
COMO
PARTE
INTEGRANTE
DO
PROJETO LAGOA NOVA DIGITAL, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA.
O MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAGOA NOVA/RN, situado na Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo nº 363,
Centro, CEP: 59.390-000, LAGOA NOVA/RN, com obediência Lei Federal Nº
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 7.892, de 23 de janeiro de
2013 e pelos Decretos Municipais nº 331/09 e 425/14, Lei Complementar
123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e demais
legislação, sob as condições estabelecidas, neste ato representado por
seu Prefeito LUCIANO SILVA SANTOS, brasileiro, casado, portador do RG
Nº 2.283.014 SSP/RN e do CPF: 854.431.154-72, residente e domiciliado
a Rua Tomaz Silveira, 703 – Centro – LAGOA NOVA/RN, doravante
denominado CONTRATANTE, e de outro lado à empresa e seus valores
registrados na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento
da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL NA MODALIDADE REGISTRO DE
PREÇOS – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL DA SOMA DE TODOS OS ITENS, bem como a
classificação da proposta e a respectiva homologação do Pregão
Presencial, RESOLVEM registrar os preços da empresa, nas quantidades
estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada por
ITEM, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e
as constantes desta Ata para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
destinado à aquisições/serviços futuros sujeitando-se as partes às
normas constantes da Lei, Decretos e Portarias supracitados e em
conformidade com as disposições a seguir.
EMPRESA: ALEXANDRE SOARES GOMES CONSULTORIA EDUCACIONAL E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
CNPJ: 22.097.705/0001-01
ENDEREÇO: RUA LUIZA ALVES CARNEIRO – ZONA RURAL – MONTE ALEGRE/RN
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE SOARES GOMES
CPF: 008.106.354-70
VALOR GLOBAL: R$ 50.560,00 CINQUENTA MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS
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ITENS

ESPECIFICAÇÃO TECNICA

UNID.

QUANT

VALOR
UNITARIO

CONTROLE DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS
E
TECNOLOGIA
DE
VÍDEO-MONITORAMENTO,
01
MÊS
12
3.000,00
PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO
SISTEMA
DE
VÍDEO
MONITORAMENTO.
SERVIDOR
DE
ROTEAMENTO
INTERNO COM AUTENTICAÇÃO EM
02
UNID.
01
4.000,00
RADIUS,
HOTSPOT/PPOE/IPXMAC.
SUPORTE E MANUTENÇÃO DO
03
MÊS
12
880,00
SERVIDOR RADIUS
VALOR GLOBAL: CINQUENTA MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

VALOR
TOTAL

36.000,00

4.000,00
10.560,00
50.560,00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA EM CONTROLE DE
COMUNICAÇÃO DE DADOS E TECNOLOGIA DE VÍDEOMONITORAMENTO, PARA
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE
LAGOA NOVA/RN, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO LAGOA NOVA DIGITAL,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (DOZE)
MESES, contados a partir da data de sua assinatura, incluindo nesse
prazo de validade as eventuais prorrogações.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a
Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN não será obrigada a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência na prestação de serviços em
igualdade de condições.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.1. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante
a validade desta Ata de Registro de Preço.
3.2. Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei
Nº 8.666/93, o Município de Lagoa Nova/RN, poderá promover o
equilíbrio econômico-financeiro desta Ata de Registro de Preço,
mediante solicitação fundamentada e aceita pelo Prefeito Municipal.
3.3. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma
deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através
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de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu
fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do
reajustamento.
3.4. Não serão concedidas revisões
objeto já contratadas ou empenhadas.

de

preço

sobre as parcelas

do

3.5. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo
percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela
Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, e os propostos pela empresa à
época da realização do certame licitatório.
3.6. Fica vedado à empresa registrada interromper a prestação de
serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÃO PODERÁ SER USADA POR
OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
4.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata
de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta, de acordo
com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 –
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Quando da requisição dos serviços licitados, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN convocará oficialmente o primeiro colocado
no certame para no prazo máximo de até 48 (QUARENTA E OITO) HORAS,
retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o respectivo contrato (ou
instrumento equivalente), na sede da Prefeitura Municipal, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
5.2. Retirada à nota de empenho e assinado o respectivo contrato ou a
Ordem de Serviços, ou ainda, instrumento equivalente, a licitante
contratada terá, após a ordem de serviços, que deverá ser feita pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, iniciar a prestação de serviços
no prazo de até 48 (QUARENTA E OITO) HORAS.
5.3. Se, após o início da execução dos serviços, constatar-se que os
serviços estão sendo realizados em desacordo com a correspondente
proposta de preços, fora das especificações fixadas, depois da
licitante contratada ter sido regularmente notificado, este terá o
prazo de mais 48 (QUARENTA E OITO) HORAS para corrigir as falhas ou
omissões.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
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6.1. O pagamento constante da solicitação de prestação de serviços,
será efetuado no prazo máximo de 30 (TRINTA) DIAS contados a partir da
data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, devidamente
conferida e atestada, comprovando a prestação de serviços.
6.2. A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ
diverso do registrado na Ata de Registro de Preços. No corpo da Nota
Fiscal/Fatura a Adjudicatária deverá constar OBRIGATORIAMENTE o número
da licitação no qual saiu vencedora.
6.3. A Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN poderá deduzir do
montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela
licitante vencedora, nos termos deste Edital.
6.4. É condição para o pagamento do valor constante
Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade com:

da

Nota

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
– CNPJ, expedido pela Receita Federal.
b) Certidão de Regularidade
Econômica Federal.

do

FGTS

-

CRF,

emitido

pela

Caixa

c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de
Débitos relativos aos TRIBUTOS FEDERAIS e à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO,
emitida pela Secretaria da Receita Federal.
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de DÉBITO DO
ESTADO e quanto à DÍVIDA ATIVA DO ESTADO do domicílio ou sede do
licitante.
e) Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS
Tribunal Superior do Trabalho.

– CNDT, emitida pelo

f) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de DÉBITO DO
MUNICÍPIO do domicílio ou sede do licitante.
6.4.1. É condição para pagamento o fato da adjudicatária constar na
Nota Fiscal/Fatura OBRIGATORIAMENTE o número da licitação de
referência (Ex.: Referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN).
CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES
7.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, ficará impedida de
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, pelo
prazo de até 05 (CINCO) ANOS, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:
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a) Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do
prazo de validade de sua proposta.
b) Não retirar assinar o contrato e não retirar a ordem de serviços,
quando convocada dentro do prazo de vigência Ata de Registro de
Preços.
c) Apresentar documentação falsa.
d) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame.
e) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação
assumida.
f) Não mantiver a proposta.
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
7.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o
licitante vencedor à multa de mora de 0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO)
por dia de atraso, até o máximo de 5% (CINCO POR CENTO), sobre o valor
dos serviços não executados.
7.3. A multa a que se refere esta cláusula será descontada do
pagamento eventualmente devido pela Prefeitura Municipal de Lagoa
Nova/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
7.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura
Municipal de Lagoa Nova/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multa no percentual de 10% (DEZ POR CENTO), calculada sobre o valor
dos serviços não executados.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com Administração, por prazo não superior a 2 (DOIS) ANOS.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de
05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.
PARÁGRAFO ÚNICO - A aplicação da sanção prevista na alínea “a” não
prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas “b” e
“c”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de
reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja
cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente
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previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05
(CINCO) DIAS ÚTEIS.
7.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do ITEM 7.5,
poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea “b”, facultada a defesa
prévia do interessado, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
8.1. O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço.
b) O Prestador de Serviço/fornecedor que não aceitar reduzir o preço
registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado.
c) Por presentes razões de interesse público, devidamente motivado e
justificado.
d) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório.
e)
For
declarado
inidôneo
para
licitar
Administração nos termos da Lei Nº 8.666/93.

ou

contratar

com

a

f) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de
Registro de Preços, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
8.2. A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.
8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta
cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA NONA – DO CONTRATO
9.1. O contrato decorrente desta licitação bem assim os casos nele
omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios de teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma dos
arts. 54 e 55, da Lei Nº 8.666/93.
9.2. Quando da requisição dos serviços licitados, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN convocará oficialmente o primeiro colocado
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no certame para no prazo máximo
retirar a Nota de Empenho e/ou
instrumento equivalente), na sede
decair do direito à contratação,
neste Edital.

de até 48 (QUARENTA E OITO) HORAS,
assinar o respectivo contrato (ou
da Prefeitura Municipal, sob pena de
sem prejuízo das sanções previstas

9.3. É facultado a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, quando o
primeiro licitante convocado não retirar a Nota de Empenho e nem
assinar o respectivo contrato, no prazo e condições estabelecidos no
subitem 9.2, deste Edital, chamar o segundo colocado para fazê-lo em
igual prazo, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das
demais cominações legais.
9.4. Retirada à nota de empenho e assinado o respectivo contrato ou a
Ordem de Serviços, ou ainda, instrumento equivalente, a licitante
contratada terá, após a ordem de serviços, que deverá ser feita pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, iniciar a prestação de serviços
no prazo de até 48 (QUARENTA E OITO) HORAS.
9.5. Se, após o início da execução dos serviços, constatar-se que os
serviços estão sendo realizados em desacordo com a correspondente
proposta de preços, fora das especificações fixadas, depois da
licitante contratada ter sido regularmente notificado, este terá o
prazo de mais 48 (QUARENTA E OITO) HORAS para corrigir as falhas ou
omissões.
9.6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - A LICITANTE VENCEDORA SE OBRIGA A:
9.6.1. A empresa vencedora estará obrigada a assinar o contrato, o
qual consignará os direitos e obrigações das partes e instrumento
que faz parte integrante e complementar deste Edital, independente
de transcrição;
9.6.2. Acatar as normas administrativas impostas ao local do
trabalho,
como:
identificação
dos
funcionários,
horário
de
funcionamento, movimentos, etc;
9.6.3. Contratada deverá manter durante toda a execução da
contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.6.4. O Município de LAGOA NOVA/RN, não aceitará, sob nenhum
pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para
outros;
9.6.5. Executar os serviços nos horários dos eventos determinados
por este órgão municipal;
9.6.6. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões
que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
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9.7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - O MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, OBRIGASE A:
9.7.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do
objeto desta licitação;
9.7.2. Aplicar à Contratada as penalidades, quando for o caso;
9.7.3. Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta
solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
9.7.4. Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a
entrega da nota fiscal no setor competente;
9.7.5. Notificar,
qualquer sanção.

por

escrito,

à

contratada

da

aplicação

de

9.7.6. Notificar, por escrito, à ADJUDICATÁRIA a respeito da
ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando o prazo para sua correção;
9.7.7. Observar para que durante toda vigência do contrato sejam
mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da
ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for
o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade
vencido;
9.7.8. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe
irregularidades observadas na execução.

prazo

para

corrigir

9.8. GESTOR DO CONTRATO:
9.8.1. O gestor do contrato será designado por meio de Portaria
expedida pelo Gabinete do Prefeito.
9.8.2. O gestor do contrato formalmente designado, no exercício de
seu mister, deverá observar, no mínimo, as seguintes determinações:
a) Adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste,
tendo por parâmetro os resultados previstos neste Termo e no
contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a sua
competência deverão ser encaminhadas, de imediato, a seus superiores
para a adoção das medidas pertinentes, que tomará as providências
para que se aplique as sanções previstas na lei e no contrato, sob
pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua
omissão;
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b) Abrir pasta específica, preferencialmente em meio eletrônico,
para fiscalização e acompanhamento do contrato a fim de facilitar o
arquivamento dos documentos exigidos para esse fim;
c) Alimentar o Sistema de Gestão Contratual, ou equivalente,
relativo
ao
acompanhamento
e
fiscalização
do
contrato,
especialmente, as ocorrências identificadas no exercício do seu
mister;
d) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e solicitar à autoridade superior imediata, sempre
que necessário, as medidas necessárias à não solução de continuidade
da prestação do serviço;
e) Anotar em livro de ocorrências ou em meio eletrônico que o
substitua, todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados;
f) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem
cronológica, observando para que o valor do contrato não seja
ultrapassado;
g) Ao constatar a necessidade de acréscimo, deve ser elaborado PAD –
Pedido de Autorização de Despesa para verificação da disponibilidade
orçamentária e autorização prévia;
h) Comunicar à unidade técnica, formalmente, e em tempo hábil,
irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos
prévios com a contratada;
i) Solicitar à unidade competente esclarecimentos
relativas ao contrato sob sua responsabilidade;

de

dúvidas

j) Informar à unidade de programação orçamentária e financeira, até
10 de dezembro de cada ano, as obrigações financeiras não liquidadas
no exercício, visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou
inscrição de saldos de empenho à conta de restos a pagar;
k) Manter sob sua guarda arquivos de cópias, preferencialmente em
meio digitalizado, do Contrato em vigor e suas alterações, do
respectivo Termo de Referência, bem assim dos demais documentos
imprescindíveis ao bom desempenho do seu mister;
l) Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com
os estabelecidos no contrato;
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
CNPJ 08.182.313/0001-10
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
PROCESSO Nº 1.035/2018
m) Fiscalizar o cumprimento das metas previamente estabelecidas
neste Termo de Referência, devendo comunicar à empresa por escrito o
descumprimento das mesmas;
n) Comunicar à Administração o descumprimento dos prazos e metas
previamente estabelecidos, para efeito de glosa e aplicação de
penalidade, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Integram esta Ata de Registro de Preços, o edital do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 0.10/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN e seus
anexos, e a proposta da empresa: ALEXANDRE SOARES GOMES CONSULTORIA
EDUCACIONAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CNPJ: 22.097.705/0001-01,
classificada, respectivamente, no certame supra numerado.
10.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo as normas constantes
na Lei Nº 8.666/93.
10.3. Fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos/RN, para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
LAGOA NOVA/RN, 03 DE MAIO DE 2018

ALEXANDRE SOARES GOMES CONSULTORIA EDUCACIONAL E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
CNPJ: 22.097.705/0001-01
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
LUCIANO SILVA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
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