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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 14/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 SRP 

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN, entidade fiscalizadora do 

exercício profissional ex vi da Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, com sede na Av. Romualdo Galvão, 

558, na cidade de Natal/RN, CEP 59022-100, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.506.339/0001-76, neste 

ato representado(a) pelo(a) seu Presidente Manoel Egídio da Silva Júnior, brasileiro, enfermeiro, portador 

da carteira profissional Coren-RN nº 44942 ENF, inscrito no CPF sob o nº 423.417.284-72, e por seu 

Tesoureiro José Rocha Neto, brasileiro, Técnico de enfermagem, portador da carteira profissional Coren-

RN nº 322.431 TE, inscrito no CPF sob o nº 035.986.364-74, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, 

de outro lado a empresa  LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP com sede na Rua Guilherme 1191, Sala 

05, Costa e Silva, CEP 89.218-501, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, inscrita no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 16.628.132/0001-00, Telefone: 

(47) 3025-4100, E-mail: diego@licitectecnologia.com.br,  neste ato representada por seu representante 

legal, Diego Perez Alvarez, brasileiro, diretor, identidade 3138051 SSP/SC e CPF 048.545.549-83, abaixo 

assinado, de conformidade com os poderes que lhe são conferidos e que constam do seu Contrato Social 

/ Estatuto Social, acordam proceder, nos termos das Leis 8.666/93 e 10.520/02, do Decreto n° 7.892/13, 

com suas alterações posteriores, bem como do Edital de Pregão em epígrafe, ao REGISTRO DE 

PREÇOS dos itens descritos no Termo de Referência, Anexo I do Edital, com seus respectivos preços 

unitários. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de 

consumo para desenvolvimento das atividades do Departamento de Tecnologia da Informação e 

Comunicação nas dependências do Coren-RN e suas subseções, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão nº 07/2021 SRP, que é parte 

integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DAS CONDIÇÕES DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte (Coren-RN) será o Órgão 

Gerenciador, sendo, portanto, o responsável pela condução da licitação e gerenciamento da Ata de 

Registro de Preços. 

2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, com eficácia após sua publicação no Diário Oficial. 

http://www.coren.rn.gov.br/
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 2.3. A Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento, ficando os fornecedores 

nela incluídos obrigados a celebrar as ordens de fornecimento ou contratos que advierem nas 

condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) n.º 

07/2021. 

2.4. É vedada a adesão à ata de registro de preços,  decorrente  deste  termo,  conforme  inteligência 

do Acórdão 1297/2015-Plenário, TC 003.377/2015-6, relator Ministro Bruno Dantas, 27.5.2015 – que 

assim entendeu “... O Tribunal de Contas da União decidiu que o órgão gerenciador deve justificar 

eventual previsão editalícia de possibilidade de adesão em suas atas de registro de preços (caronas), 

sendo que a falta de justificativa fere o art. 3º da Lei 8.666/93 o princípio da motivação dos atos 

administrativos e o art. 9º, III, in fine, do Decreto 7.892/2013.”. 

2.5. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será convocada para 

assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 3 (três) dias úteis, contado da data do recebimento 

do documento oficial de convocação. 

2.5.1 O prazo para que a licitante melhor classificada compareça após ser convocada, poderá 

ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pelo Coren-RN. 

2.5.2 É facultado ao Coren-RN, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços 

no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02. 

2.6. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas, conforme disposto no artigo 14 do Decreto n.º 7.892/2013. 

2.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 

registrado em igualdade de condições. 

2.8. Será realizada periodicamente pesquisa de mercado visando a comprovação da vantajosidade 

dos preços registrados. 

2.9. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da 

Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto n.º 7.892/2013. 

2.9.1 Nessa hipótese, o Coren-RN, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar 

a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

2.10. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o Órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

2.10.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

2.11. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

2.11.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

http://www.coren.rn.gov.br/
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 pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade   dos motivos 

e comprovantes apresentados; e 

2.11.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

2.12. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o Órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

2.13. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

2.13.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

2.13.2 não assinar o contrato ou retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

2.13.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

2.13.4 sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, 

ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002. 

2.14. O cancelamento do registro de preços nas hipóteses previstas neste item será formalizado por 

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

2.15. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados: 

2.15.1 por razão de interesse público; ou 

2.15.2 a pedido do fornecedor. 

2.16. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos 

os procedimentos de ajuste, o Coren-RN fará o devido apostilamento da Ata de Registro de Preços e 

informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação. 

2.17. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por 

decurso do prazo de sua vigência. 

 

3. DOS VALORES REGISTRADOS 

3.1. Os valores dos itens do fornecedor deste registro de preços são: 

 

Item Descrição (Conforme Anexo I) 
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Valor Unitário R$ Valor Total R$ 
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SWITCH GERENCIÁVEL L2 GIGABIT 48 
PORTAS + 4 SLOTS SFP JETSTREAM 

T2600G-52TS 

O Switch Gerenciável oferece 48 portas 
10/100/1000Mbps e 4 slots SFP Gigabit. O 
switch oferece alto desempenho, poderosos 
recursos L2 e L2 +, como roteamento 
estático, QoS de nível empresarial e outras 
estratégias de segurança avançadas. As 
funções de Vínculo IP-MAC e de Controle de 
Acesso (ACL) protegem contra ataques de 
tempestade de transmissão, ARP e Negação 
de Serviço (DoS), etc. A Quality of Service 
(QoS, L2 até L4) oferece capacidades 
melhoradas de gerenciamento de tráfego 
que resultam em transferências de dados 
mais rápida e mais fluente. Além disso, as 
interfaces de gerenciamento da Web fáceis 
de usar, juntamente com CLI, SNMP, RMON 
e Dual Image significam configuração e 
configuração mais rápidas e com menos 
tempo de inatividade. Para grupos de 
trabalho e departamentos que exigem 
capacidade de conversão e gigabit L2 de 
bom custo-benefício. 

Geral: 

- Conexões Ethernet Gigabit em todas as 
portas oferecem completa velocidade de 
transferência de dados 

- Funcionalidades L2+ Roteamento Estático 
que ajuda com o tráfego interno para uso 
mais eficiente de fontes de rede 

- Vínculo de Porta-MAC-IP, ACL, Segurança 
de Porta, Proteção DoS, Storm Control, 
Snooping DHCP e Autenticação Radius 
802.1X 

- QoS L2/L3/L4 e Snooping IGMP otimizam 
aplicações de voz e de vídeo 

- A compatibilidade com IPv6 oferece 
empilhamento IPv4/IPv6, Snooping MLD e 
detecção IPv6 neighbor 

- Web, CLI (Porta Console, Telnet, SSH), 

2 Un. 3.677,00 7.354,00 

http://www.coren.rn.gov.br/
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 SNMP, RMON e Dual Image traz amplas 
políticas de gerenciamento. 

Especificações: 

- Switch Gerenciável L2 Gigabit 48 Portas 
com 4 Slots SFP Jetstream 

- Interface: 48 Portas 10/100/1000Mbps 
RJ45 (Autonegociação/Auto MDI/MDIX); 4 
Slots SFP 1000Mbps; 1 Porta Console RJ45; 
1 Porta Console Micro-USB 

- Mídia de Rede 10BASE-T: Categoria de 
cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m); 
100BASE-TX/1000Base-T: Cabo de 
categoria UTP 5, 5e ou acima (máximo de 
100m); 1000BASE-X: MMF, SMF 

Largura de Banda / Backplane: 104Gbps 

- Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 
77.4Mpps 

- Tabela de Endereços MAC: 16k 

- Jumbo Frame: 9216 Bytes 

- QoS: Suporta prioridade 802.1p 
CoS/DSCP; Suporta 8 filas de prioridade; 
Agendamento de fila: SP, WRR, SP+WRR; 
Limite de Taxa por Porta/Fluxo; Voz VLAN 

- Características L2 e L2+: Roteamento 
Estático; DHCP Relay; Snooping IGMP 
V1/V2/V3; 802.3ad LACP (Até 14 grupos de 
agregação, contendo 8 portas por grupo); 
Spanning Tree STP/RSTP/MSTP; 
Filtragem/Guarda BPDU; Proteção TC/Root; 
Detecção Loopback; Controle de Fluxo 
802.3x; L2PT 

- VLAN : Suporta até 4K VLANs 
simultaneamente (dos 4K IDs VLAN); 
Porta/MAC/Por Protocolo/VLAN Privado; 
GARP/GVRP 

- Lista de Controle de Acesso: Filtragem de 
pacote L2~L4 baseado na fonte e no destino 
do endereço MAC, endereço IP, portas 
TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e ID 
VLAN por Intervalo de Tempo 

http://www.coren.rn.gov.br/
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 - Gerenciamento: Gerenciamento Web GUI e 
CLI; SNMP v1/v2c/v3, compatível com MIBs 
públicos e MIBs TP-Link privados; RMON 
(Grupos 1, 2, 3, 9); sFlow; PPPoE Circuit ID; 
DHCP Relay; Servidor DHCP; Cliente 
DHCP/BOOTP, Snooping DHCP , DHCP 
Option82; Dual Image; Monitoramento CPU; 
Espelhamento de Porta; Configuração de 
Horário: Características SNTP; NDP/NTDP 
Integrada; Atualização de Firmware: TFTP e 
Web; Diagnose Sistema: VCT; SYSLOG e 
MIBs Públicos; Recuperação de Senha 

- IPv6: Dual IPv4/IPv6 stack; (MLD) 
Snooping; Detecção de Vizinhos IPv6 (ND); 
Detecção de Tamanho Máximo MTU; ICMP 
versão 6; TCPv6/UDPv6 

- Segurança: Vínculo IP-MAC-Porta; AAA; 
802.1x e Autenticação Radius; Proteção 
DoS; Inspeção ARP Dinâmica (DAI); SSH 
v1/v2; SSL v3/TLSv1; Segurança de Porta; 
Broadcast/Multicast/Storm Control de 
Unicast 

- Montagem: Rack Mountable 

- Conteúdo do Pacote: Switch, Cabo de 
Alimentação, Guia de Instalação, CD de 
Recursos, Kit para Montagem em Rack, 
Suportes de Borracha 

- Dimensões: 440x220x44mmMARCA: TP-
LINK 

 

FABRICANTE: TP-LINK 

MODELO/VERSÃO: SG3452 

Valor total da Ata R$ 7.354,00 

 

Obs.: Observar as condições estabelecidas no item 3 do Termo de Referência. 

 

4. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

http://www.coren.rn.gov.br/
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 4.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Não assinar o Instrumento Contratual no prazo estabelecido pelo Coren-RN, sem 

justificativa aceitável, quando for o caso; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666, de 1993, ou 

no art. 7º da Lei 10.520, de 2002; ou 

e) Por razões de interesse público, em virtude de fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados. 

4.1.1 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Coren-RN. 

4.1.2 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso 

fortuito ou de força maior devidamente comprovados e justificados. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

5.1. As obrigações das partes estão descritas nos itens 10 e 11 do Termo de Referência, anexo I do 

Edital, respectivamente, que faz parte integrante do presente instrumento independentemente de 

transcrição. 

 

6. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

6.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, enseja a sua rescisão, 

conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

6.2. A rescisão pode ser: 

6.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito do Coren-RN, nos casos enumerados nos incisos I a XII 

e XVII do artigo 78 da Lei mencionada; 

6.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para o Coren-RN; 

6.2.3 Judicial, nos termos da legislação. 

6.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

6.3.1 Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. As Sanções Administrativas as quais estão sujeitas a licitante vencedora, estão estabelecidas no 

http://www.coren.rn.gov.br/
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 item 14 do Termo de Referência, anexo I do Edital. 

 

8. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 

8.1. A presente ata de registro de preços fundamenta-se na Lei n.º 8.666/1993, no Decreto nº 

7892/2013, e vincula - se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico (SRP) n.º 07/2021, bem como à 

proposta da CONTRATADA, constantes do PAD n.º 15/2021, independentemente de transcrição. 

 

9. DOS CASOS OMISSOS 

9.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos 

pelo Coren-RN, segundo as disposições contidas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e 

demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante desta Ata, independentemente 

de suas transcrições. 

 

10. DO FORO 

10.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal de Primeira Instância – Seção Judiciária do Estado do Rio 

Grande do Norte para nele serem dirimidas todas as dúvidas e controvérsias decorrente da utilização 

desta Ata, sendo este foro irrenunciável pelo CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, 

da Constituição Federal. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

 

Natal/RN, 24 de agosto de 2021. 

 

 

 

__________________________________________ 
Manoel Egídio da Silva Júnior 

Presidente Coren-RN nº 44942 ENF 

__________________________________________ 
José Rocha Neto 

Tesoureiro Coren-RN nº 322.431 TE 

 

 

__________________________________________ 

Diego Perez Alvarez  

CPF 048.545.549-83 RG 3138051 

LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP 

CNPJ 16.628.132/0001-00 
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