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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2018/SENAR-AR/MT 
Pregão Presencial nº 061/2018/SENAR-AR/MT 

Processo nº 111051/2018 
 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO, neste ato denominado como SENAR-AR/MT, 

com sede da Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A – Centro Político Administrativo, em 

Cuiabá/MT, neste ato representado pelo seu Ordenador de Despesas, a partir do resultado final e a 

respectiva adjudicação/homologação constantes no Processo nº 111051/2018, RESOLVE registrar os 

preços da empresa GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA - ME (Fantasia: OFFICE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº 04.911.902/0001-30, localizada na Rua Alexandre Barros, nº 55, Bairro Coxipó, Cuiabá/MT – CEP 

78.080-030, fone (65) 3634-5079, e-mail: guerreiro315@gmail.com,  representada pelo seu sócio 

proprietário, o Sr. JOSÉ GUERREIRO FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 1.203.796-6 SJ/MT e inscrito no CPF sob o nº 848.821.741-20,  neste ato denominada 

EMPRESA, conforme especificações e estimativas nos anexos do Edital nº 061/2018/SENAR-AR/MT, 

de acordo com a classificação por elas alcançadas por lote, atendendo as condições previstas no 

Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às 

normas constantes na Resolução nº 001/CD, de 15 de fevereiro de 2006, e em conformidade com as 

disposições a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 

COMPUTADORES DESKTOP, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

Administração Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condições, 

quantidades e especificações constantes neste instrumento e no Edital e seus anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o SENAR-AR/MT não será obrigado 

a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 

para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao SENAR-AR/MT, através da GERÊNCIA TÉCNICA / 

EQUIPE DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL E EQUIPE ADMINISTRATIVA E DE FATURAMENTO no seu aspecto 

operacional e à Assessoria Jurídica nas questões legais. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

4.1. O preço ofertado pela EMPRESA da presente Ata de Registro de Preços é o especificado na tabela 

abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial n° 061/2018/SENAR-AR/MT: 

mailto:briviacomercio@outlook.com
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LOTE ÚNICO 

Item Descritivo 
Marca / 

Modelo 
Und. Qtd. 

Valor (R$) 

Unitário Total 

1 
COMPUTADOR TIPO - 

DESKTOP 
HP SFF Unidade 40 R$ 3.980,00 R$ 159.200,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 159.200,00 

4.2. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS DO DESKTOP: 

4.2.1. Placa Mãe e Processador: 

• A placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante dos equipamentos 

ofertados; 

• Processamento com frequência de operação (clock) de no mínimo 3,2 Ghz, com memória cachê de 

no mínimo 4MB, ou processador superior (Exemplos: Core I5, AMD A8), mínimo 04 (quatro) cores. 

4.2.2. Memória RAM (Random Access Memory): 

• No mínimo 8GB (2x4GB) de memória DDR3-PC3-12800 de 1600 MHz ou superior expansível a no 

mínimo 16 GB, com suporte à tecnologia de Dual Channel. 

4.2.3. Interfaces: 

• 02 portas PS2 integradas para mouse e teclado (opcionais); 

• 01 porta serial integrada com conector de 09 vias (opcional); 

• 01 porta VGA 15 vias integrada à placa mãe ou à placa de vídeo ou superior; 

• 01 controladora gráfica integrada, compatível com o Directx11, com no mínimo 512MB de memória 

e com suporte a utilização de 02 (dois) monitores independentes; 

• 01 porta Gigabit Ethernet para conector RJ45; 

• 06 portas USB 2.0 no mínimo, sendo pelo menos duas frontais ao gabinete; 

• 02 portas de áudio, sendo 01 para saída de som e 01 para entrada de som. 

4.2.4. BIOS: 

• Deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou ter 

direitos (COPYRIGHT) sobre essa BIOS; 

• BIOS implementada em “flash memory” atualizável diretamente pelo microcomputador; 

• Dados do “setup”, relógio e calendário em memória não volátil; 

• Ativar ou desativar o “boot” por meio da unidade de disco flexível e CD-ROM; 

• Capacidade de ativação de senha para controlar acesso à inicialização e ao “setup”; 

• Reconhecimento de dispositivo USB; 

• Possuir campo para inserção de número de patrimônio (OwnershipTag); 

• Possuir capacidade de reconhecer características “plug & play” e de desligamento do vídeo e do 
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disco rígido após o tempo de inatividade determinado pelo usuário, com religamento por 

acionamento do teclado ou pela movimentação do mouse. 

4.2.5. Disco: 

• Controladora de disco padrão SATA3 integrada com no mínimo 2 canais; 

• 01 disco com capacidade mínima de 1TB padrão SATA, ou posterior com velocidade de 7200 RPM 

4.2.6. Monitor: 

• Monitor LED, policromático de no mínimo 20”, tela plana e resolução de 1600 x 900dpi nativa ou 

superior, com as seguintes características MÍNIMAS: 

• Taxa de atualização na resolução máxima: 60hz ou superior; 

• Tela plana: sim 

• Tipo tela: LED 

• Voltagem: bivolt; 

• O monitor deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador; 

• 01 interface VGA e 01 interface DVI-D ou posterior, deverá, em ambos os casos acompanhar, cabo 

e adaptadores/conversores para conexão ao monitor externo; 

• O monitor deverá possuir suporte regulável de altura. 

4.2.7. Placa de Rede: 

• 01 interface de rede Ethernet RJ45 10/100/1000 com reconhecimento automático de velocidade e 

operação fullduplex; 

• Ser PCI plug & play ou integrada à placa mãe; 

• Ter driver para os sistemas operacionais Windows 7/8/10 Professional 32/64 bits. 

4.2.8.  Periféricos: 

• 01 mouse óptico de 02 botões, padrão USB, com botão de rolagem de tela, do mesmo fabricante 

do microcomputador; 

• 01 teclado padrão ABNT-2, conector USB, contendo todos os caracteres da língua portuguesa 

(Brasil), teclas de função, bloco numérico e controles de cursor, teclas indicativas de CapsLock, Num 

Lock e Scroll Lock e ajuste de inclinação, ser do mesmo fabricante do microcomputador; 

• 01 DVD-RW/CD-ROM interno, com velocidade de leitura de no mínimo 16x para DVD e 40x para 

CD. 

• Todos os periféricos e partes integrantes do equipamento ofertado devem ter cores e padrões 

homogêneos com o gabinete, e deverão ser mesmo fabricante do equipamento. 

4.2.9. Características Físicas e de Operação: 

• Gabinete tipo Small From Factor - SFF 

• Abertura do gabinete sem uso de ferramentas (tool less). (Desktop de uso na posição vertical 

"Torre" ou Horizontal como "desktop");  



 

 

 

P
á
g

in
a
4
 

• Ter leds indicadores de equipamento ligado e atividade do disco rígido e botão frontal para 

operação de liga-desliga; 

• Ventilação forçada, de baixo nível de ruído, para os componentes internos; 

• Fonte para alimentação elétrica embutida no gabinete, bivolt (110/220 VAC a 60Hz) sendo capaz 

de suportar a máxima configuração e uso simultâneo de todos os slots e dispositivos do equipamento 

em questão. 

4.2.10. Sistema Operacional, Software e Documentação: 

• Windows 10, versão Professional em português do Brasil para Windows de 64 Bits.  

• O equipamento deverá ser entregue com o Windows 10 Professional 64 Bits, BR, instalado ou versão 

posterior em regime de OEM. 

• O sistema operacional deverá estar acompanhado de licença de uso e CD/DVD de instalação ou de 

restauração de imagem padrão de fábrica; 

• O equipamento deverá possuir o Sistema de Partição Recovery, permitindo acesso a todas as 

ferramentas de reparação bem com a reinstalação completa do sistema original, PADRÃO DE FABRICA, 

ou sistema que foi realizado downgrade, sem necessidade de nenhum outro suporte como DVD OU 

Pendrive. 

• Acompanhar documentação em português, em papel ou CD-ROM; 

• Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de catálogos, folders, manuais 

do equipamento disponibilizados pelo próprio fabricante; 

• Constar em lugar visível o número serial do sistema original ou do sistema que foi realizado 

Downgrade. 

4.2.11. Garantia e suporte: 

• O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 01 (um ano) on-site, ou seja, com 

atendimento no local, incluindo mão de obra e troca de peças sem a cobrança de custo adicional e 

tempo de resposta de até 24 horas (Úteis).  Deverá ser comprovada mediante documentação 

especifica que este equipamento possui a garantia solicitada. O equipamento já deverá ser entregue 

com essa garantia, não será aceito posterior aquisição de garantia, podendo ser penalizado. 

• A garantia deve ser prestada pelo fabricante, com atendimento por empresa pertencente à sua 

rede autorizada, devidamente capacitada para tal função; 

• O tempo de atendimento, após aberta o chamado, a solução do problema não poderá ultrapassar 

72 horas (Úteis), caso não seja possível o atendimento no prazo a empresa deverá emprestar um outro 

enquanto o equipamento está na assistência. 

• Poderá a empresa licitante se responsabilizar por esta garantia, desde que, retire o equipamento e 

na retirada do produto deixe outro de igual configuração. Após essa retirada o equipamento deverá 

ser enviado para assistência técnica e após o conserto devolvido. Deverá ser informado sempre que 

solicitado o status do andamento da assistência técnica. 

• Atualização corretiva dos softwares fornecidos, obtidos diretamente do site do fabricante do 

hardware; 
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• Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis na Internet; 

• Manutenção corretiva de hardware, com substituição de qualquer componente que apresente 

defeito por outro original do fabricante; 

• Orientação remota, por telefone, e-mail e páginas na internet, sobre operação dos equipamentos 

e suporte para configuração; 

• Que possui central telefônica “própria” para abertura de chamados técnicos através de ligação 

gratuita (0800); 

• Que possui site na internet disponibilizando atualizações de drivers para o equipamento proposto; 

• Que os equipamentos propostos possuem assistência técnica credenciada pelo fabricante em 

Cuiabá ou Várzea Grande informando o nome, endereço e telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) que 

prestará(ão) serviços gratuitos de manutenção, durante o período de garantia; 

• Possuir recurso disponibilizado via site do próprio fabricante (informar url para comprovação) que 

faça a validação e verificação da garantia do equipamento através da inserção do seu número de série 

e modelo/número do equipamento. 

4.3. O(s) objeto(s)/serviço(s) deverão ser entregues/executados na sede do SENAR-AR/MT, situado na 

Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 01, Setor A, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, CEP 

78.049-015, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

4.4. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 

condições constantes do Edital do Pregão Presencial n° 061/2018/SENAR-AR/MT, que a precedeu e 

integra o presente instrumento de compromisso 

4.5. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Presencial n° 061/2018/SENAR-AR/MT, pela empresa detentora da presente Ata, as quais 

também a integra. 

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

5.1. Incumbirá ao SENAR-AR/MT providenciar a publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços 

no site www.senarmt.org.br, que é condição indispensável para sua eficácia. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 

termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 

II. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital de Pregão 

Presencial n° 061/2018/SENAR-AR/MT e seus anexos, as propostas das classificadas e o Processo nº 

111051/2018. 

III. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata de Registro de Preços para qualquer operação 

financeira, sem prévia e expressa autorização do SENAR-AR/MT. 

IV. A EMPRESA se obriga a entregar os produtos, constantes na presente Ata de Registro de Preços 

nos moldes descritos no Edital de Pregão Presencial n° 061/2018/SENAR-AR/MT e na medida das 

http://www.senarmt.org.br/
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necessidades do SENAR-AR/MT; 

V. O presente Registro de Preço poderá ser objeto de adesão por outra Administração do SENAR 

(Regional ou Central) e/ou por outro serviço social autônomo, respeitada as condições impostar no 

Edital de Pregão Presencial n° 061/2018/SENAR-AR/MT. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO 

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações: 

I. Quando a EMPRESA não cumprir as obrigações constantes no Edital de Pregão Presencial n° 

061/2018/SENAR-AR/MT; 

II. Quando a EMPRESA der causa a rescisão administrativa do Contrato (ou instrumento que o 

substitua) decorrente deste Registro de Preços; 

III. Em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato (ou instrumento que o 

substitua) decorrente deste Registro de Preços; 

IV. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

V. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas. 

7.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a EMPRESA será informada por correspondência, 

a qual será juntada ao processo da presente Ata. 

7.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da EMPRESA, a comunicação será feita 

através do site do SENAR-AR/MT, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 

publicação. 

7.4. A solicitação da EMPRESA para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 

SENAR-AR/MT, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ATA e no 

Edital. 

7.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da EMPRESA, relativas 

ao fornecimento do Item. 

7.6. Caso o SENAR-AR/MT não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 

poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a EMPRESA cumpra 

integralmente a condição contratual infringida. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1. Se a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir os 

preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e 

comprovados, responderá, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, às penalidades e 

sansões pertinentes à matéria, garantida a prévia defesa. 

8.2. A CONTRATADA que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições, total ou parcialmente, 

ficará sujeita às seguintes penalidades: 

8.2.1. Advertência; 

8.2.2. Multa por mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total da contratação, por dia 
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injustificado na execução do objeto da licitação, até o prazo máximo de 10 (dez) dias, e transcorrido 

esse prazo, fica caracterizada a inadimplência, sendo aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total da contratação, nos casos de recusa injusta da CONTRATADA em cumprir, total ou 

parcialmente, as obrigações assumidas, sem prejuízo das outras sansões; 

8.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com o SENAR-

AR/MT, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, por prazo de 02 (dois) anos. 

8.3. A recusa injustificada da Firma adjudicatária em assinar o Contrato e/ou instrumento equivalente 

e receber a Nota de Empenho, no prazo de 10 (dez) dias após a convocação oficial, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas, 

qual seja, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação. 

8.4. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará sujeita à multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, além de ser declarado impedido de licitar 

e contratar com o SENAR-AR/MT pelo prazo de 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição. 

8.5. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente descontada da garantia 

contratual depositada no início da contratação e da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios 

de 01% (um por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber do SENAR-

AR/MT, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o 

pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 

encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda 

o SENAR-AR/MT proceder à cobrança judicial da multa. 

8.6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, a juízo do SENAR-AR/MT. 

8.7. Antes da aplicação de qualquer penalidade será facultada à parte contrária a defesa por escrito, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato. 

8.8. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 

perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao SENAR-AR/MT. 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

9.1. As partes contratantes elegem o foro de Cuiabá/MT como competente para dirimir quaisquer 

questões oriundas da Ata de Registro de Preços firmado a partir dessa Ata de Registro de Preços, 

inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede do SENAR-AR/MT. 

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018 
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NORMANDO CORRAL 

Presidente do Conselho Administrativo 

SENAR-AR/MT 

JOSÉ GUERREIRO FILHO 

Guerreiro Filho & Chaves LTDA - ME 

FORNECEDOR  

 
WLADEMIRO SILVANO PEREIRA NETO 

Equipe de Inteligência Operacional/Coordenador 

SENAR-AR/MT 

CARLOS AUGUSTO ZANATA 

Gerência Técnica/Gerente 

SENAR-AR/MT  

 
 

SUELI MARTINS DE OLIVEIRA 

Equipe Administrativa e de Faturamento/Coordenadora 

SENAR-AR/MT 

 

Testemunhas: 

 
1°:__________________________________ 

NOME: 

RG: 

2°:__________________________________ 

NOME: 

RG: 
 


