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ATA DE REGISTRO DE CONSUMO DE ATA PRÓPRIA N.º 053/2019 

PROCESSO: 024701.006482/2019-37 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

INFRAESTRUTURA DE REDE COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÕES, 

DESINSTALAÇÕES REMANEJAMENTO DE PONTOS DE LÓGICA.  
 
No decimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove às 12:30 horas, a 
Servidora Eliete Ferreira de Menezes, registrou o Consumo de Ata Própria n.º 
053//2019, visando a contratação de empresa especializada em serviços de infraestrutura de 

rede com manutenção corretiva, instalações, desinstalações remanejamento de pontos de lógica, 
de acordo com as necessidades identificadas e em conformidade com as características dos 

equipamentos da rede local e seus respectivos padrões, considerado a necessidade de 
disponibilizar um serviço de comunicação de dados eficiente aos servidores da Unidade 
da Defensoria Pública, lotada no 2° andar do Shopping Cidade Leste, visto que naquele 
unidade a rede é sem fio e no momento apresenta queda de rendimento. 
 

O objeto deste processo será adquirido através da Ata de Registro de Preços n° 
010/2019 – PE n° 019/2019-CLDPE/AM, conforme descrito na tabela abaixo: 
 

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

Item Descrição dos Serviços / Materiais Grupo Único Und Qtde V. Unit. 
R$ 

V. Total R$ 

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 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 

Und 71 195,00 
13.845,00 
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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. 

05 
Instalação e Fornecimento de patch panel de 24 
portas CATEGORIA 6, com a crimpagem de todos 
os cabos necessários 

Und 04 444,00 
1.776,00 

07 

Instalação e fornecimento de mini rack de parede 
19” 12 U com estrutura aparafusada com composta 
por 04 colunas, base e teto; fechamento laterais 
removíveis por fecho rápido e porta frontal em aço 
acrílico e fecho com chave. Cor preta. 

Und 01 499,00 
499,00 

Valor Total R$ 
16.120,00 

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, 14 de agosto de 2019 

 

 

Eliete Ferreira de Menezes 
Assessora Técnica I DPE-2  

 


