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ATA DE REGISTRO DE CONSUMO DE ATA PRÓPRIA N.º 002/2019 

PROCESSO: 024701.515/2019-35 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE COM MANUTENÇÃO 
CORRETIVA, INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES E REMANEJAMENTO DE PONTOS 

DE LÓGICA.  
 
No quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove às 09 horas, a Servidora 
Eliete Ferreira de Menezes, registrou o Consumo de Ata Própria n.º 002//2019, visando 
a Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços de 
infraestrutura de rede com manutenção corretiva, instalações, desinstalações e 
remanejamento de pontos de lógica.  
 

O objeto deste processo será adquirido através da Ata de Registro de Preços n.º 
012/2018, oriunda do Pregão Eletrônico n.º 023/2018 – CLDPE/AM, conforme descrito na 
tabela abaixo: 
 

Empresa: ANDRÉ LIMA DE SOUZA EIRELI - EPP, CNPJ: 10.720.502/0001-40 

 

Item 

da 

Ata  

Descrição dos Serviços / Materiais Grupo 

Único 
Unid.  Quant. 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

SWITCH gerenciável de 48 portas 

10/100/1000 dentro de rack com 

fornecimento de parafuso PHILIPS e 

das porcas (gaiolas) 

 

UNID 

 

20 

 

R$ 2.220,00 

 

R$ 44.000,00 

02 

INSTALAÇÃO DE NOVO PONTO DE 

REDE com cabo par trançado 

CATEGORIA 6 com conectarização 

(RJ45, PATCH PANEL ou TOMADA 

FÊMEA) com no máximo 90m de 

extensão, incluso com tubulação 

externa/interna (condulete ou 

canaleta e eletrocalhas) necessária 

UNID 800 R$ 272,00 
R$ 

217.600,00 
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para a instalação a ser colocada dentro 

das instalações prediais (para 

acomodação do cabo dentro das salas), 

contendo tomada com espelho, 

conector RJ-45 fêmea CAT 6, incluindo 

todos os materiais, acessórios 

necessários a essa instalação, 

identificação com rotuladora eletrônica 

em ambas as extremidades (Tomada 

fêmea e patch panel), e CERTIFIÇÃO 

DO PONTO COM ENTREGA DO 

RELATÓRIO DE TESTE QUE O 

PONTO PASSOU NA CERTIFICAÇÃO. 

As canaletas deverão ser 55 x 22 mm 

e/ou 120 x 35 mm, de acordo com a 

quantidade de cabeamento solicitada, 

prevendo margem da expansão do 

mesmo e deverá ser fornecida com 

acessórios diversos (cotovelo 

interno/externo, luva tampa de 

extremidade, caixa de derivação, fita 

dupla face, bucha e parafusos, etc) para 

a instalação. O fornecimento e 

instalação de eletrocalhas deve ser de 

alumínio acompanhada de tampa nas 

dimensões 150x100mm e/ou 50x50mm 

ou equivalente, que possa acomodar 

devidamente o cabeamento solicitado 

prevendo margem de expansão da 

mesma. 
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03 

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 

PATCH CORD industrializado CAT 6 e 

certificado ANATEL na COR AZUL de 

1,5m, sendo o cabo entregue no local 

onde a contratante informar e feita a 

conectiva do cabo do switch ao patch 

panel. 

UNID 800 R$ 11,00 R$ 8.800,00 

04 

Fornecimento de Patch Cord 

industrializado CAT 6 e certificado 

ANATEL na COR AZUL de 2,5m. 

UNID 800 R$ 18,00 R$ 14.400,00 

05 

Instalação e Fornecimento de patch 

panel de 24 portas CATEGORIA 6, com 

a crimpagem de todos os cabos 

necessários 

UNID 40 R$ 350,00 R$ 14.000,00 

06 

Rack Piso 19'' 44U x 1.000mm 

proporcionando praticidade e 

organização dos equipamentos de rede, 

que possa ser instalado em piso indoor, 

sendo totalmente fechado, possuir 

estrutura de monobloco, plano de 

fixação padrão 19'', deve proporcionar 

sistema quádruplo de ventilação no teto 

do rack, possuir planos frontais e 

traseiros, perfurados para a utilização 

de porca gaiola, possuir porta frontal 

com visor em vidro fumê de 5mm ou 

tamanho equivalente, fechamento de 

porta feito através de fechos Yale Mini-

escamoteáveis, devem ser entreguem 2 

copias das chaves, possuir porta frontal 

reversível, com dobradiça de articulação 

interna que possibilitam uma abertura 

 

 

UNID  

 

 

08 

 

 

R$2.200,00 

 

 

R$ 17.600,00 
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de 180°, possuir tampas laterais e 

traseiras removíveis, confeccionadas 

em chapa de aço carbono SAE 1010 e 

com espessura de 0,9mm, deve ser 

acompanhado de pés niveladores para 

alinhamento de piso, possuir opção de 

portas, tampas laterais e traseira com 

furação padrão Colmeia, deve possuir 

rodízios giratórios, possuir cor Preta. 

07 
Fornecimento e instalação de DIO Rack 

19”- 24 Fibra LC 
UNID 08 R$ 800,00 R$ 6.400,00 

08 

Instalação de novo ponto de rede, 

óptico, instalado a partir de DIO do rack 

de origem até o DIO do rack destino, 

comprimento de 11 a 30 metros, 

incluindo fornecimento e instalação de 

materiais: eletroduto de ferro 

galvanizado ou eletroduto flexível 

corrugado tipo “seal tube”, galvanizado, 

revestido em PVC antichama, ou 

eletrocalha metálica galvanizada, 

tampada, septada, perfurada/lisa ou 

canaleta metálica galvanizada. Incluindo 

acessórios: curvas, luvas, caixa de 

passagem, condulete ou caixa de 

sobrepor, tampa cega, pinos de fixação, 

abraçadeira tipo D, abraçadeira tipo 

hellermann, abraçadeira em velcro, 

parafuso, bucha, arruela, gancho de 

suspensão, mão francesa, cordoalha 

chata. Inclui ainda fornecimento de 

cordão óptico duplex multimodo 50/125 

UNID 08 R$ 789,00 R$ 6.312,00 
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em ambas as extremidades, com 

conectorização, identificado, organizado 

e ativado nos racks, fornecido e 

instalado com identificação, certificação 

e documentação. 

09 

Fornecimento e instalação de bandeja 

em rack padrão 19”, implantado, 

incluindo parafusos e demais acessórios 

para instalação, identificação e 

documentação 

 

UNID 

 

08 

 

R$ 210,00 

 

R$ 1.680,00 

10 
Fornecimento de cartão Mini Gbic – 

Fibra MM 
UNID 24 R$ 400,00 R$ 9.600,00 

11 

Fornecimento e instalação de régua de 

tomada elétrica (12 tomadas) em rack 

19”, incluindo acessórios e fixação 

UNID 16 R$ 108,00 R$ 1.728,00 

12 

Fornecimento e instalação de 

organizador de cabos horizontal de rack 

padrão 19”, com tampas, implantado, 

incluindo fornecimento e instalação de 

materiais: guia, tampa, parafusos e 

demais acessórios, identificação e 

documentação. 

UNID 70 R$ 50,00 R$ 3.500,00 

Valor Global da Contratação 
R$     

345.620,00 

 
 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ATA, a 
qual eu, Eliete Ferreira de Menezes, digitei e assino. 

 
Manaus, 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

Eliete Ferreira de Menezes 
Gerente DPE-2  
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