
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.O 13/2008

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.o 03/2008

PROCESSO NO 1.30.001.000891/2008-65

VALIDADE: 06 (SEIS) MESES

Aos \,)\Nfe . dias do mês de Chyn.H,RD do ano de 2008, no
edifício-sede da PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, localizada na Av. Nilo
Peçanha n.o 23/31, Centro, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na sala 424 (COADM), o
Gestor de Contratos em Registro de Preços/PRRJ, nos termos da Lei n.o 10.520, de 17 de julho de 2002;
da Lei n.O 8.666, de 21 de junho de 1993; do Decreto n.O 5.450, de 31 de maio de 2005; do Decreto n.o
3.555, de 8 de agosto de 2000; da Instrução Normativa MPF/SG n.o 01, de 16 de junho de 2004; e da
Portaria PR/RJ/CH n.o 666/2006 com as respectivas alterações posteriores, especialmente nos termos do
art. 15, inciso U, da Lei n.O 8.666/1993, regulamentado pelo Decreto n.o 3.931/2001 e alterações do
Decreto n.o 4.342/2002, e das demais normas aplicáveis, conforme a classificação das propostas
apresentadas no Pregão Eletrônio SRP n.o 13/2008, registrada na Ata de Julgamento de Preços
homologada pelo Exmo. Sr. Procurador-Chefe, RESOLVE registrar os preços para AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS, para atender às necessidades desta
Procuradoria, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de equipamentos energéticos e de processamento de dados, por meio do
Sistema de Registro de Preços, para atender às necessidades desta Procuradoria.

PARÁGRAFO ÚNICO

O fornecimento obedecerá ao estipulado nesta Ata, bem como às especificações e
disposições do Edital do Pregão Eletrônico n.o 13/2008 e seus anexos, além das obrigações assumidas na \ \
proposta apresentada, constantes do Processo MPF/PR/RJ n.o 1.30.001.000891/2008-65, que, ..
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar da Ata, no que não a.

0
;....

contrariem. '
I, .

cLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Empresa vencedora: TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA.

Lote Especificação do Material Marca Unido Qtde. Valor Valor
Modelo Máxima Unit. R$ Total R$

SWITCH LAVER 3, com 24 (vinte e

~~quatro) portas devendo,
obrigatoriamente:
- possuir largura de banda I10/100/1000 Mbps;
- operar na camada 2 (endereçamento

3COM ~01
MAC);

4200G Unido 01 5.950,00 5.950,00
- operar na camada 3 (roteamento);

3CR17661-91- implementar o protocolo 802.1Q
(VLAN);

~/ r rI- implementar o protocolo 802.1W
(Rapid Spanning tree);

D\ .- implementar o protocolo IEEE 802.1p n(Traffic prioritization);
e.-- c, V

>- \
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBUCA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- implementar o protocolo IEEE
802.3ad (Agregação de link);
- implementar o protocolo IEEE 802.1x
(Port Autentication);
- gerenciamento via SNMP, interface
Web e Command Une Interface (CU);
- Suporte a Radius Authentication,
Authorization e Accounting;
- Secured Shell (SSHv2);
Garantia de 02 (dois) anos,
englobando peças e serviços.

2.950,00590,0005Unido
WESTERN
DIGITAL

de WDH1CS5000N

HD EXTERNO PORTÁTIL, com as
seguintes características:
- Capacidade: 500GB;
- Tecnologia "Plug and Play", sem
necessidade de instalação;
- Ventilação com dissipação térmica;
- Interface: 1 Porta USB 2.0 (USB 1.1
compatível) e 1 Porta e -Sata;
- Taxa de transferência mínima de 480
Mbits/s (60Mo/s);
- H.D.D.: 3.5" SATA;
- Velocidade de rotação mínima
7200 rpm;
- Tempo médio de busca inferior a
9ms;
- Cache de, no mínimo, 16 MB;
- Alimentação: Bivolt;
- Compatível com Windows XP e Vista.
Garantia de 01 (um) ano,
englobando peças e serviços.

06

Empresa vencedora: HTECH ELETROELETRÔNICOS LTDA.

Lote Especificação do Material Marca
Modelo Unido Qtde.

Máxima
Valor

Unit. R$
Valor

Total R$

GRAVADOR DE DVD EXTERNO,
devendo, obrigatoriamente:
- gravar discos DVD+RW de 8x e 2.4x;
- gravar discos DVD-RW de 4x e 2x;
- gravar discos CD-RW de 16x e 10x;
- ler CD à velocidade de 40X;
- ler DVD à velocidade de 12X;
- possuir interface USB 2.0;
- possuir capacidade de gravação: 700
Mbytes (dados) ou 80 minutos (áud io)
em CD, 4 .7 GB DVD-Data;
- possuir Buffer de 2 MB;
- possuir as seguintes características

02 de gravação:
DVD+RW --) gravação - 4X,

regravação - 2.4X e leitura - 12X
DVD-RW --) gravação - 4X,

regravação - 2X e leitura - 12X
. CD --) gravação 16X, regravação 
10X e leitura - 40X;
- formatos compatíveis : CD-R, CD-RW,
DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW e
DVD-RAM;
- métodos de gravação: DAO (Disc-at
Once), TAO (Track-at-Once),
Incrementai Packet Writing (IPW) (fixo
e variável), Multisession (MS), DVD

LG
GSA E60N

Unido 12 188,33

'-<.. V
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(randon drive);
- deverá vir acompanhado de 1 (um)
cabo USB.
Garantia de 01 (um) ano,
englobando peças e serviços.

IMPRESSORA LASER
MONOCROMÁTICA, com as seguintes
características:
- velocidade máxima de impressão de
15 ppm em preto no formato A4, no
mínimo;
- ciclo de trabalho 5.000 (cinco mil)
páginas por mês, no mínimo;
- capacidade de saída 50 folhas, no
mínimo; HP

04 - resolução máxima 600 x 600 dpi, no LASERJET Unido 10 270,25 2.702,50
mínimo; P1005
- memória 2 MB, no mínimo;
- conectividade 01 (um) USB;
- portas E/S externas 01 (um) USB;
- compatibilidade Microsoft®
Windows® XP;
- software de manutenção incluído;
- acompanhada de 01 (um) cabo USB.
A garantia de 01 (um) ano,
englobando peças e serviços.

Empresa vencedora: WIT INFORMÁTICA LTDA.

Lote Especificação do Material Marca
Modelo Unido Qtde.

Máxima
Valor

Unit. R$
Valor

Total R$

03

NO-BREAK, com as seguintes
características:
- senoidal on line simples conversão;
- potência nominal mínima 3.2 KVA;
- microprocessado;
- baterias internas;
- estabilizador interno com 4 (quatro)
estágios de regulação com função
TRUE
RMS;
- filtro de linha interno (modo comum
e diferencial);
- auto-teste funcional;
- entrada para módulo de bateria
externo;
- saída para comunicação inteligente
TRUE SERIAL RS - 232 e opcional para
USB;
- software para gerenciamento, local e
remoto, de energia incluso;
- recarga automática das baterias
(mesmo com o nobreak desligado);
- inversor sincronizado com a rede
elétrica (sistema PLL);
- permite ser ligado na ausência de
rede elétrica (De Start);
- leds que indicam as condições
(status) do nobreak: modo rede, modo
inversor/bateria, final de autonomia,
sub-tensão, sobretensão, baterias em
carga, etc;
- chave MUTE (inibidor de alarme

SMS
IJPS3200BiFx
Power Sinus

3200VA

Unido 04 3.105,00 12.420,00
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

sonoro);
- certificação do INMETRO.
Garantia de 01 (um) ano,
englobando peças e serviços.

Empresa vencedora: PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA.-ME.

Lote Especificação do Material Marca
Modelo

Qtde.
Unido Máxima

Valor
Unit. R$

Valor
Total R$

CLAUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

LEITOR ÓTICO DE CÓDIGO DE
BARRAS, com as seguintes
características:
- leitor tipo CCD ou Linear Imager
(LED);
- distância mínima de leitura de 20 cm
(vinte centímetros);
- taxa de leitura de, no mínimo, 100
varredurasjs (cem varreduras por
segundo);
- largura da Janela de leitura de, no
mínimo, 60mm (sessenta milímetros)
e profundidade de campo variando, no
mínimo, de O a 30 mm (de zero a
trinta milímetros);
- capacidade de leitura de etiquetas
com, pelo menos, os padrões de
códigos
de barras EAN-13, 2 de 5 normal, 2 de

05 5 intercalado, 2 de 5 industrial, código
39, código 128 e Codabar;
- possuir gatilho configurável;
- Possuir interface para uso com portas
U5B;
- indicação de boa leitura por beep ou
Led;
- compatibilidade com, no mínimo, os
computadores PC, PC/XT, PC/AT;
- os equipamentos devem vir
acompanhados de documentação
técnica necessária à instalação e
operação dos mesmos, inclusive os
fornecidos por terceiros;
- todos os equipamentos devem ser
fornecidos com respectivos subsídios
para sua perfeita utilização, tais como
cabos e outros acessórios.
Garantia de 01 (um) ano,
englobando peças e serviços.

ELGIN
B5313
CCD
U5B

Unido 70 181,35 12.694,50

(I

~I

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, a contar d~
sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período. ~

cLÁUSULA QUARTA - DA ORDEM DE FORNECIMENTO

o fornecedor terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para a retirada da Ordem de
Fornecimento, que substituirá o instrumento contratual, contados do recebimento de comunic\rJ por
carta com aviso de recebimento ou por e-meu contendo o prazo e o local. 4/'" V \

..
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

cLÁUSULA QUINTA - DO COMPROMISSO DE fORNECIMENTO

o fornecedor fica obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata, nas condições previstas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico SRP n.o 13/2008, mesmo
que a entrega esteja prevista para data posterior à do seu vencimento, obedecido o prazo de, no máximo,
05 (cinco) dias corridos, a contar do receb imento da Ordem de Fornecimento, mediante agendamento
prévio através dos telefones (21) 2107-9418, (21) 2107-9430 ou (21) 2107-9533.

cLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES RECURSOS ADMINISTRATIVAS

Garantido o direito prévio à citação e à ampla defesa, a licitante ou signatária que,
convocada dentro do prazo de validade desta Ata, não retirar a ordem de fornecimento ou nota de
empenho no prazo definido, deixar de entregar documentação exigida ou apresentar documentação falsa
exigida em decorrência do Edital e do Termo de Referência, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução desta Ata, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta Ata e das demais
cominações legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Sem prejuízo da sanção prevista no caput, e de conformidade com o estabelecido nos
artigos 86 e 87 da Lei nO 8.666/93, a licitante que praticar atos ilícitos no processo licitatório e a signatária
total ou parcialmente inadimplente ficarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de, no máximo, 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado da
licitação, no caso de ato ilícito praticado no processo licitatório, ou sobre o valor
total registrado, nos demais casos;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO 1\
\ I

A multa prevista na alínea "b" do parágrafo primeiro poderá ser cumulada com as~ 11
demais sanções e seu valor será calculado da seguinte forma: r

a) no caso de ato ilícito praticado no processo Iicitatório, a multa será de 10% (dez por (I
cento) sobre o valor global estimado; , \

b) no caso de recusa em assinar a Ata de Registro de Preços, ou de retirar a ordem de
fornecimento, de inexecução total da obrigação principal ou de qualquer outra falta
que importe na aplicação da penalidade prevista no caput, a multa será de 10%
(dez por cento) sobre o valor global adjudicado ao fornecedor ou com ele
registrado;

c) em se tratando de inadimplemento parcial da obrigação principal, a multa aplicada
será de 10% (dez por cento) do valor referente à parte inexecutada; JWl

d) em se tratando de atraso injustificado no fornecimento, a multa aplicada será de 1%tt-
(um por cento) ao dia sobre o valor da Ordem de Fornecimento ou Nota de
Empenho dos produtos em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) do tota~i
registrado, conforme previsto no parágrafo primeiro;

e) no caso de inexecução total ou parcial de outras obrigações acessórias, a multa será
de até 5% sobre o valor global contratado;

f) em se tratando de atraso injustificado na execução de obrigação a ssória,~ma
aplicada será de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor glob contratado, t '
máx imo de 5% (cinco por cento). I

..
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARÁGRAFO TERCEIRO

As penas definidas neste capítulo só poderão ser aplicadas após apuração em regular
processo administrativo, em que será assegurado o contraditório e a ampla defesa, assegurando-se o
decurso do prazo de 05 (cinco) dias úteis da citação do fornecedor para apresentação de defesa.

PARÁGRAFO QUARTO

As penalidades descritas no caput e na alínea "c" do parágrafo primeiro serão aplicadas
mediante publicação no Diário Oficial da União.

PARÁGRAFO QUINTO

Da aplicação das penas definidas neste capítulo caberá recurso no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da intimação do ato ao fornecedor.

PARÁGRAFO SEXTO

O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior competente por
intermédio da que praticou o ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO SÉTIMO

No caso de aplicação da penalidade prevista na alínea "c" do parágrafo primeiro, caberá
pedido de reconsideração à autoridade hierarquicamente superior competente, no prazo de 10 (dez) dias
úteis a contar da intimação do ato ao fornecedor.

PARÁGRAFO OITAVO

A multa a que se refere a alínea "b" do parágrafo primeiro será compensada com os
pagamentos pendentes ou, caso não seja possível, paga por meio de depósito direto no Banco do Brasil, •
comprovado perante a Administração, em no máximo 30 dias corridos, contados do recebimento da ~
~o::'icação da penalidade, sujeitando-se, após esse prazo, aos juros moratórios de 1% (um por cento) ao 'j\

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que segue assinada pelo Gestor
de Contratos em Registro de Preços do Órgão Gestor e pelo representante da empresa adjudicatária. ~\

Rio de Janeiro, .2cL de -""'-T-~~<:""=~- de 2008.
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TECNOTRONIK

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RAZÃO SOCIAL:
COMPUTADORES LTDA.

CNPJ: 04.665.049/0001-14

ENDEREÇO: Rua Sergipe 1167 - Cj 602 - Savassi
- Belo Horizonte - MG - 30130-171

TELEFONE: (31) 3223-2581

FAX: (31) 3225-4669

E-MAIL: tecnotronik@terra .com.br

HTECHRAZÃO SOCIAL:
ELETROELETRÔNICOS LTDA.-ME.

CNPJ: 09 .169.773/0001-70

ENDEREÇO: Rua Barão de Mesquita, 208 - A 
Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - 20540-003

TELEFONE: (21) 3253-0400

FAX: (21) 3253-9400

E-MAIL: htech@htechcomputadores.com.br

RAZÃO SOCIAL: WIT INFORMÁTICA LTDA.
ME.

CNPJ: 04.717.525/0001-01

ENDEREÇO: Rua Adílio Ramos, 2211 - Bairro Alto
- Curitiba - PR - 82820-100

TELEFONE: (41) 3024-5860

FAX: (41) 3367-8870

E-MAIL: comercial@wit.inf.br/wit@wit.inf.br

---
NTONIO OLLINGER DA SILVA

ócio
CPF: 59 .129.907-04

ou
JOAO HENRIQUE HOLLINGER VILLAR DA SILVA

Sócio
CPF: 105.523.217-61

.»

"'t'O~~'" ~ O ~ S-~~
"== SUZIE HIRATSUKA REZENDE ~

Sócia-Administradora
CPF: 064 .940.288-02

ou

SARAH HIRA;~cY:A REZENDE L
CPF: 009.404.349-38 ~

~
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RAZÃO SOCIAL: PRIMEIRO TIME
INFORMÁTICA LTDA.-ME.

CNPJ : 06 .012.469/0001-27

ENDEREÇO: Rua Conde de Bonfim, 211 - Sala
807 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - 20520-051

TELEFONE: (21) 2567-2266

FAX: (21) 2264-0656

E-MAIL: mactech@mactech.com.br
fI./(J L.I: tel:/?e fie 1r4e-~, ,

MAURICIO LEONARDO GONÇALVES SILVA
Sócio-Diretor

CPF: 813.466.207-25

ou ~PEDRO DE JESUS SILVA
Sócio .

CPF: 004.551.485-20

~

~\
\. \

\.

4 .
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