SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
R. Brusque, 2926 - Conj. Santa Catarina - Bairro Potengi - CEP.: 59.112-490
Fone: (84) 4006-9502 .: E-mail: diad.zn@ifrn.edu.br

MEMO N.o 197/2016-DIAD/ZN-IFRN

Natal/RN, 07 de dezembro de 2016.

Do: DIAD/ZN
Para: DG/ZN
Assunto: Aditivo ao Contrato n" 142/2014 - MAQ-LAREM - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
COPIADORAS - 3° Termo Aditivo de Valor

Senhor

Diretor-Geral,
,

Considerando
multifuncionais
um

novo

que

o

para impressões

contrato

em

142/2014,

contrato

cujo

objeto

coloridas e'monocromáticas,

função

do

aumento

da

demanda

é a locação

será substituído
do

campus,

de

máquinas

parcialmente

consoante

por

processo

23058.046547/2016-67;
Considerando
previsão

que o novo

de locação

de multifuncionais

Considerando
demanda

que

significativa

Solicitamos
a supressão

no

para impressão

cotidiano

de impressões

a DG/ZN

é resultante

contrato

no qual

não constava

a

colorida;

atividades

desenvolvidas

no

campus,

há

uma

coloridas;

autorização

deste para fornecimento

das

de um pregão

para realização

apenas

de aditivo

do item 04 do Pregão

ao contrato

142/2014, visando

Eletrônico

120/2013 da UASG

158195, qual seja:
N°

ITEM

QTD

04

100 (cem) multifuncionais de primeiro uso e em linha de
produção, laser coloridas a4, pelo período de 1 ano, com
fornecimento de suprimentos originais do fabricante da
impressora (exceto papel), com manutenção local preventiva
e corretiva (com reposição de peças), com as seguintes
especificações mínimas: velocidade de impressão: 20 ppm
em cor ou preto e branco; suportar gramatura de 200
gramas; memória padrão de 256 mb; entrada de papel:
bandeja principal com 250 folhas e bandeja multifuncional
com 100 folhas; software de contabilização e controle de
impressão e cópia; software de gerenciamentp com controle
de impressão para cor; capacidade mínima de entrada para
250 folhas; processado r de no mimino 533 mhz; resolução de
impressão: 600 x 600 dpi; impressão duplex; protocolos de
rede: tcp/ip; possuir modo de economia de energia; e
compatível com, pelo menos, windows 2000, xp, vista e vista
x64, windows 7 acompanhada dos respectivos drivers de
instalação.
Franquia/mês: 1.500 por maquina

01

R$ UND

525,00

R$ TOTAL
MENSAL

525,00

Os recursos orçamentários

são oriundos do Campus Natal-Zona

Norte,

Natureza da

Despesa 339039, Fonte de Recursos 0112000000, PTRES 108938, Plano Interno L20RLP01 FUN,
UG 158368, UGR 151603, no corrente exercício.
Informamos que o valor da parcela mensal será de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco
reais) e que o valor para 12 meses corresponderá a R$ 6.300,00 (sais mil e trezentos reais).
Solicitamos ainda que após a análise e despacho, enviar o Processo à PROAD para a
confecção do 3° Termo Aditivo de Prazo e Valor.
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