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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 00112016
Pregão Eletrônico nO005/2015- CUDPE/AM

Processo nO20000.001523/2014

OBJETO: Registro de Preços, pelo menor preço
global, para contratação de empresa
especializada em fornecimento de 5enriço e
locação de comunicação via satélite, para atender
às necessidades da Defensoria Pública do Estado
do Amazonas.

Ao sétimo dia do mês de janeiro do ano de 2016. a Defensoria Pública do E5tado do Amazonas - DPElAM.
situada na Rua Maceió, nO 307 - Nossa Senhora das Graças - Manaus - AM., inscrita no CNPJ sob o nO
19.421.427/0001-91, representada neste ato pelo Sr. Defensor Público Geral, Sr. José Ricardo Vieira Trindade, nos
termos da Lei Federal n' 10.52012002, Decreto Federal rL° 5.450/2005, Decreto Estadual rL 21.178/2000, Decreto
Estadual n. 24.818/2005, Lei Complementar Federal n' 123/2006 e subsidiariamente pela Lei Fed<-raln' 8.66611993
e legislação pertinente c demais nonnas legais aplicáveis, em face da classificação da pTOJX>slaapresentada no
Pregão Eletrônico nO 005/2015 RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa fornecedora RURALWEB
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n" 05.857.540/0001-
DO, observadas as especificações, os preços, os quantitativos c os fornecedores clal)sificados na licitação supracitada,
bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta Ata em documento vinculativo e
obrigacional às partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços, pelo menor preço global, para contratação
de empresa especializada em fornecimento de servi~o e loca~ão de comunicação via satélite, para
atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional com caracteristica de compromisso
para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data registrada no sistema.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro dc Preços a CONTRATANTE não estará obrigada a
adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o FORNECEDOR assume o compromisso de
atender. durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir. na ínte~ todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo desc\U1lprimento
de quaisquer de suas cláusulas.

2.4. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa e
competente Autorização de Fornecimento. a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE.

2.5. Mediante a retirada da Nota de Empenho c Autorização de Fornecimento, estará caracterizado o
compromisso de entrega do produto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO
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3.1. Os preços ofertados pela empresa classiticada em prim~ir lugar, por ohjeto/item, signatária da presente
Ata de Registro de Preços, constam do Anexo 111(Model de Proposta de Preços). Os preços, expressos
em Real CR$), poderao som.,. altcraçoes. obedecidas às disPosições contidas no art. 6S da Lei n° 8.666193,
pelo período de OI (um) ano, contado a partir da presente pita de Registro de Preços.

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUAl
T.

V. UNIT.
RS

MARC
A

FORNECEDORlCNPJ

Rua Maceió, ~07- Noss<J,Sen~OI'adas Graças
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Instalação I Manutenção de Equipamentos
de Rádio I Antena I Agulha G iroscópica.
Descrição Complcrncntur: Kits de
Instalação VSAT Banda C. Equipamento
em comodato e pagamento único pela
instalação. Para os 61 municipios do Unido
interior, a infraestrutura obrigatória a ser
instalada deve ser com Antenas de 2,4 e
Rue de 5w, com receptor único para cada
notenu que suporte o fornecimento úa
Banda C e a
velocidade cstinulada na tabela Llelinks.
Infonnática Internet. Descrição
Compleml,'Iltar: Serviços de comunicaçao
de dados via satélite VSAT em Banda C.
velocidade de 512x 1281: 4 (Fornecimento
de Link). A CONTRATADA deverA
fornecer com instalaçao, links de
comunicação em Banda C. que
\ronsportm-ãQ QS dad<w, de rede IP da
CONTRATANTE aos sites remotos e vicc-
versa com acesso "i.a VPN na nuvem
Internet. Os serviços contratados deverão
~'1.Iportar as aplicações de IP corporativas de
Voz, Dados, Internet, Intranet, Correio
Eletrônico, Banco de Dados e Sistemas
ERP. através de MctafrBmc. Os links da
romurucação de dados deverão ser de
acordo com a largura de banda especificada Mensa
de acordo com a Tabela de Itens. O tempo lidade
máximo de retardo na romunicação deverá
ser igualou inferior a 800 (oitocentos)
milissegundos~ Os Iinks de comunicação de
dad0'3 de'Vetão ~er de acordo com a largura
de banda especificada de acordo eom a
Tabela de Itens. O tempo máximo de
retardo na comunicação deverá ser igualou
inferior a 800 (oitocentos) milisscgnndos.
A disponibilidade do Serviço deve ser de
no mínimo 95%. A comprovação da
disponibilidade dos links deverá ser fcita
através de relatórios estatísticos envÍados
pela.Contratada ao final de cada mês. Com
lin!<e ClR dedicado.
Informática Internet. Descrição
Complementar: Serviço!> de comwllcação Mensa
de dados via satélite VSAT em Banda C. lidadc
velocidade de I024x2561: 4 (Fornecimento
de Link). A CONTRATADA deverá

61

372

360

6.950.00

2.750,00

3.380,00

SIM

SIM

SIM

RURALWEfl
TELECOMUNlCACÕES

UDA
CNPJ: 05.857.54010001-00

RURALWEIJ
TELECOMUNlCACÕES

LTDA
CNPJ: 05.857.54010001-00

RURALWEIJ
TELECOMUNlCACÕES

UDA
CNPJ: 05.857.54010001-00
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fornecer com instalação, links de
comumcação
em Banda C, que transportarãoos dados de
rede IP da CONTRATANTE aos sites
remotos e vice-versa com acesso via VPN
na nuvem Internet Os serviços contratados
deverão suportar as aplicações de IP
corporativas de Voz. Dados, Internet,
Intranet, Correio Eletrônico, Banco de
Dados c Sistemas ERP. através de
Metaframc. Os links de comWIicação de
dados deverão ser de acordo com a largura
de banda especificada de acordo com a
Tabela de Itens. O tempo máximo de
retardona comunicação deverá ser igual ou
inferior a 800 (oitocentos) milissegundos~
Os links de comunicação de dados deverão
ser de acordo com a largura de banda
especificada de acordo com a Tabela de
Itens. O tempo máximo de retardo na
comunicação deverá ser igualou inferior a
800 (oitocentos) milisscgundos. A
disponibilidade do Serviço deve ser de no
mÍnImo 95%. A comprovação da
disponibilidade dos links deverei ser feita
através de relatórios estatísticos enviados
pela Contratada ao ftnal de cada mês. Com
link e CIR dedicado.
Instalação / Manutenção de Equipameotos
de Rádio / Antena / Agulha Giroscópica.
Descrição Complementar: Serviço de
Remaneiamento do Kit de instalação
Instalação / Manutenção de Equipamentos
de Rádio / Antena / Agulha Giroscópica
Descrição Complementar:Kit de instalação
VSAT TRANSPROTÁVEL BANDA C
com treinamento para servidores para sua
utilização. A CONTRATADA deverá
fornecer com instalação, links de
comunicação em Banda C, que
transportarão os dados de rede IP da
CONTRATANTE aos sites remotos e vice-
versa com acesso VIa VPN na nuvem
Internet. Equipamento em comodato e
pagamento único pela instalação. A
infraestrutura obrigatória a ser fornecida
deve ser com Antena de 1,8 e Buc de 5w.
Os terminais e equipamentos fornecidos
pela CONTRATADA para a solução em
comunicação via satélite banda larga com
mobilidade, deverão possuir as seguintes
caracteristicas técnicas mínimas: Oferecer
acesso ao servJ.ÇQde comunicação via
satélite banda larga com mobilidade
utilizando satélites geoestacionários e
garantir que estes serviços não apresentem
problemas de corntmicação em quaisquer
situações climáticas, e ter reconhecida

I qualidade no mercado de comunicacão via

Unido

Unido

61

01

3.400,00

7.200,00

SIM

SIM

RURALWEB
TELECOMUNICACÔES

LTDA
CNPJ: 05.857.54010001-00

RURALWEB
TELECOMUNlCACÔES

LTDA
CNPJ: 05.857.540/0001-00
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satélite; Garantir o fornecimento de tráfego
ilimitado. Kit Transportável na versão de
duas Maletas com Sistema de Apontamento
Guiado I ,8Om(rp180G21-
Informática Internet. Descrição
Complementar: Serviços de cornl.lIricação
de dados via satélite VSAT em Banda C,
velocidade de 2048x5121: 4 (Fornecimento
de Link). A CONTRATADA deverá
fornecer com instalação, links de
comunicação em Banda C. que
transportarão os dados de rede IP da
CONfRA TANTE aos sites remotos e vice-
versa com acesso via VPN na nuvem
Internet. Os serviços contratados deverão
suportar as aplicações de IP corporativas de
Voz. Dados, Inteme~ Intranet, Correio
Eletrônico. Banco de Dados e Sistemas
ERP, através de Metaframe. Os links de
comunicação de dados deverão ser de Mensa
acordo com a largura de banda especificada lidade
de acordo com a Tabela de Itens. O tempo
máximo de retardo na comunicação deverá
ser igualou inferior a 800 (oitocentos)
rnilisscgtmdos~ Os links de comunicação de
dados deverdO ser de acordo com a largura
de banda especificada de acordo com a
Tabela de ltCIL~. O tempo máximo de
retardo na comnnicação deverá ser igualou
inferior a 800 (oitocentos) milissegundos. A
disponibilidade do Serviço deve ser de no
mínimo 95%. A comprovação da
disponibilidade dos links deverá ser leita
através de relatórios estatísticos enviados
pela Contratada ao [mal de cada mês. Com
link e CIR dedicado.

12 6.500,00 SIM
RURALWEB

TELECO~CACÕES
LTDA

CNPJ: 05.857.54010001-00

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas ás disposições contidas no art. 65 da
Lei n' 8.666/93.

4.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de
fato que eleve o custo dos equipamentos registrados.

4.3. Quando o preço iniciahnente registrado, por motivo supervenientc, tomar.se supl.'Tiorao preço praticado
no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando á negociação para redução de preços
e sua adequação ao praticado pclo mercado. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do
compromisso asswnido.

4.4. Na hipótese do parágrafo anterior, a CONTRATANTE convocará os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.

4.5. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a CONTRATANfE poderá:

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3234-3097/Cep. 69.053-135

E-mal!: comnras@de[eosoria aro QºV hr



D[rlNSOHIA ~ ••1'01\lICA DO [STADO
DO AMAZONAS

4.5.1. Libernr o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. confirmando a
veracidade dos motivos c comprovantes apresentados, e se a corntm.icação ocorrer antes do pedido de
fornecimento.

4.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oporttmidade de nL"gociação. Não havendo êxito nas
negociações, a CONTRATANTE procederá á revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

cLÁUSULA QUINTA. DO LOCAL E DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. O recebirnl..'T1to.o local e o prazo de entrega do produto deverá ocorrer de acordo com o item 5 e subitens
do Projeto Básico, Anexo I. do Edital.

cLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 A entrega do produto só estará caracterizada mediante solicitação do mesmo.

6.2. O Fornecedor ficarA obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo
que a entrega deles decorrente esteja prevista pald data posterior à do seu vencimento.

6.3 O produto deverá ser entregue acompanhado da Nota FiscaVFalurn correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. A forma de pagamento dar-se-á, mediante apresentação de fatura devidamL"Ilte acompanhada das
requisições comprovadamente fornecidas, cópias da nota de empenho, recibo e requerimento, taxa de
expediente, certidões negativas de débito junto a Fazenda Federal, Estaduat, Mwlieipal, INSS, Divida Ativa
da União, Débitos Trabalhistas e fL'gularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
conforme art.29, incisos III e IV da Lei 8.666/93.

cLÁUSULA OITA VA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. A Comissão de Licitação pode provocar o Defensor Público Geral para que seja aplicada as sanções
previstas no art. 86 e seguintes da Lei Federal 0.° 8.666. de 21 de juoho de 1.993. sem prejuízo das
demais cominações legais. ao licitante que der causa ao retardamento da execução do certame, não enviar
documentação exigida, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidônco, fIZer declaração falsa.
apresentar documento ideologicamente falso ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia defesa.

8.2 Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o órgão contratante poderá aplicar aos
fornecedores as saI1ÇÕCsprevistas no item 21 c subitens do Edital.

cLÁUSULA NONA -DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

9.1. Os órgãos que não participaram do procedimento licitatório. quando desejarem poderão fazer uso da Ata
de Registro de Preços, devendo consultar á Defensoria Pública do Estado do Amazonas para manifestação
sobre a possibilidade de adesão.

9.1.1. O total das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata do
órgão gerenciador e órgãos participantes.

9.1.2. As contrataçõcs adicionais não poderão exceder, por órgão e entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos dos itens previstos no instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para
a DPE e órgãos/entidades participantes.

9.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da
presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto á CONTRATANTE, para que esta
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidas a ordem de
classificação.

Rua Maceió, 307- Nossa senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3234-3097/Cep. 69.053-135
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9.3. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ala de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízos dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações asswnidas com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DECIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR

10.1. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata., por intermédio de processo administrativo
específico. assegurado o contraditório c ampla defesa:

10.1.1. A pedido, quando:

J 0.1. I .1. Comprovar estar impossibilitado de cwuprir as exigências da Ata. por ocorrência de casos fortuitos
ou de força maior,

10.1.1.2. O seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqLÚvel em função da elevação dos preços
de mercado dos mswnos que compõem o custo das aquisições/contratações. e se a cornwIicação ocorrer antes
do pcriodo de fornecimento.

10.1.2. Por iniciativa da DPElAM, quando:

10.1.2.1. Não aceitar redu:úr o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no
mcrcado~

10.1.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório~

10.1.2.3 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas~

10.1.2.4. Não ewnprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

10.1.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preços.

10.1.3. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentcs.

10.1.4. Em quaisquer das hipóteses descritas na Condição anterior, conchúdo o processo, a DPElAM fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Fornecedores a nova ordem de registro.

10.2. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação. poderá ser cancelada automaticamente:

10.2.1. Por decurso de prazo de vigência.

10.2.2. Quando não restarem fornecedores registrados.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

11.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão. na forma eletrônica. n° 005/2015. os anexos e a proposta das
empresas classificada em 10 lugar no certame supra citado.

11.2. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes na Lei nO 8.666/1993.
no Decreto nO 7.892/2013, na Lei n° 10520/2002, no Decreto n° 3555/2000 e no Decreto nO 5.450/2005,
com suas alterações.

11.3. A publicação reswnida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, condição indispensável
para sua eficácia. será providenciada pela Conlrntante.

Rua Maceió, 307- Nossa senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3234-3097/Cep. 69.053-135
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Assim ajustadas, obrigando-se por si e sucessores, as partes fmnam o presente instnuncnto em 02(duas)
vias de igual teor e forma. jwltarncntc com as testemunhas abaixo.

Manaus, 07 de janeiro de 2016.

Pelo CONTRATANTE:

Pela CONTRATADA:

1e- ~A-I
RURALWEB TELECOMUNICACÕES LTDA

CNPJ: 05.857.540/0001-00

TESTEMUNHAS: p.
Nome: DiLH Á AP..A dTO DE/-;- é O

. 3'J22-7-~C- ~a..., f<-T

~~~"3-'l2 .S"{"l.3'Y7-l?j

Ass: -"d;I'....•.•.~ ...u. ~

Nome:

R.G.:

CPF:

Ass: _

1J~Sb;vi;o VJoi:;.rhi-~ J.Tlb.Cli~UI.Eo An1 ~nj\l M.Sou;,:,J _...08B~~9AB397914
Ru" Gdrald Rb"'lro, ;30 - (;opaCt~bclna. i~~I- i-=one:((121,22';0-3050
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
MARCUS ANTONIO KRUEL++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ~
Rio de Janeiro, 11 de Janei e 2016. 'i'
Em testemunho . "'"
EBIWI0885.JONC . :11 3.tjrj.jus.br/sltap ""co
Emolumentos. - o .I"R$6.68

94116701_ RENATA GONÇALVES DA SILVA - ESCREVENTE

Rua Maceió. 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3234-3097/Cep. 69.053-135
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