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DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO
DO AMAZONAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N" 00312016
Pregão Eletrônico n° 011/2015- CL/DPE/AM

Processo nO20000.001228/2015

OBJETO: Registro de Preços, pelo menor preço
por item, para Jlquisição de licenças de softwares,
para atender às. necessidades da Defensoria
Pública do Estado do Amazonas.

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de 2016, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas -
DPE/AM, 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 Publico Geral, Sr. José Ricardo Vieira Trindade, nos
lermos da Lei Federal nO 10.520/2002. Decreto Federal n.O5.450/2005, Decreto Estadual n. 21.178/2000, Decreto
Estadual n. 24.818/2005, Lei Complementar Federal n' 123/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal n' 8.666/1993
e legislação pertinente e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no
Pregão Eletrônico nO 011/2015 RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa fornecedora LANLINK
INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n" 41.587502/0012-09,
observadas as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados 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 pelo menor preço por item, para aqulSIçao de licenças de
softwares, para atender ils necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

CLÁUSUl.A SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional com característica 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 de 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 c se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento
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 CONTRA TANTE.

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

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORl'íECIMENTO

3.1. Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, por objeto/item, signatária da presente
Ata de Registro de Preços, constam do ~exo III (Modelo de Proposta de Preços). Os preços, expressos
em Real (R$), poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nO8.666/93,
pelo período de 01 (um) ano, contado a partir da presente Ata de Registro de Preços.
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ITE~I ESI'ECIFlCAÇÕES UNO QUANT.
\'. UNlT. MARCA FORNECEOORJCNI'.I

IlS

Fornecimento de Licenças perpétuas de uso de
Software marca Microsoll, Partnumber LANLlNK

OI AAA03509. modelo Officc I'rofessional Plus Unido 250 2.362,98 Microsof1 INFOIlMATlCA LTDA
por Dispositivo, em total conformidade C0111 o CNI'J: 41.587.502/0012-09
edital e seus anexos.
Fornecimento de Licenças perpétuas de uso de
Software marca Microsoft, Partnumbcr LANl.lNK

02 AAA03499, modelo Oflicc Standard por Dis- Unido 250 1.730,45 Microsoft INFOIlMATlCA LTDA
positivo, em total conformidade com o edital e CNI'J: 41.587.502/0012-09
seus anexos.
Fornecimento de Licenças perpétuas de uso de
Sol1ware marca Microsoll, Partnumbcr - LANLlNK

03 AAA03716. modelo Licença de Servidor Pro- Unido 10 26.351,74 Microsoft INFORMA TICA LTDA
jcct, em total conformidade com o edital c seus CNrJ: 41.587.50210012-09
anexos.
Fornecimento de Licenças perpétuas de uso de
Software marca Microsoft, Partnumher - LANLlNK

06 AA1\037 11, modelo Licença de Ser"idor Sha- Unido 10 31.621,94 Microsoft INFORMATICA LTDA
repoint, em total conformidade com o edital c CNI' J: 41.587.502100 I 2-09
seus anexos.
Fornecimento de Licenças perpétuas de liSO de
Software marca Microsoll, Partnumber - LANLINK

07
AAA03350, modelo Licença de Acesso (CAL)

Unido 250 569,77 Microsoft INFORMATICA LTDA .Standard a Servidor Sharepoint por
CNI'J: 41.587.502/0012-09Usuário, cm total conformidade com o edital e

seus anexos.
Fornecimento de Licenças perpétuas de uso de
Sot1ware marca Microsoft, Partnumber - LANLlNK

08 AAA03751, modelo Licença de Ser"idor SQL Unido 10 16.678,03 Microsotl INFORMA T1CA LTDA
Standard para 2 Cores, em total conformidade CNI'J: 41.587.502/0012-09
com o edital e seus anexos.
Fornecimento de Licenças perpétuas de uso de
Software marca Microsoft. Partnumber - LANLlNK

09 AAA03915, modelo Licença de Vjgio Professi- Unido 50 2.240,42 Microsoll INFORMATlCA LTDA
onal por Dispositivo, em total conformidade CNI'J: 41.587.50210012-09
com o edital e seus anexos.
Fornecimento de Licenças perpétuas de uso de
Software marca Microsotl, Partnumbcr - LANLlNK

10
1\1\1\03579, modelo Licença de 1IIJgradc de

Unido 250 869,59 Microsoft INFORMA TlCA LTDAWindows por Dispositivo com Atualizações Au-
CNPJ: 41.587.502/0012-09tomáticas, em total conformidade com o edital e

seus anexos.
Fornecimento de Licenças perpétuas de uso de
Software marca Microsoft, Partnumbcr - LANl.INK

li 1\1\AI2384, modelo Licença de Upgrade de
Unido 250 1.367,92 Microsoft INFORMATICA LTDAWindows por Dispositivo LTSB (Long Term

CNI'J: 41.587.502/0012-09Service I3rallch), em total conformidade com o
edital e seus anexos.
Fornecimento de Licenças perpétuas de uso de
Software marca Microsoft. Partnumber - LANLlNK

12 AAA03584, modelo Licença de Ser"idor Will- Unido 25 4.105,13 Microsoft INFORMA TlCA L"JUA
dows Slandard para 2 Processadores, em total CNrJ: 41.587.502/0012-09
conformidade com o edital e seus anexos.
Fornecimento de Licenças perpétuas de uso dc
Software marca Microsoft, Partnumber - LANLlNK

13 AAA03786, modelo Licença de Acesso (CAL) Unido 250 177,26 Microsoft INFOR.>\1ATICA l.TDA
a Servidor Windows por Usuário, em total COIl. CNPJ: 41.587.502/0012-09
[ofmidade com o edital c seus anexos.
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Fornecimento de Licenças de uso de Software
marca Microsoft. Partnumber - AAA04151, mo- LANLlNK

14 dela Assinatura de Officc 365 El por Usuário Unido 250 1.154,69 Microsoft INFORMA TlCA LTDA
por 36 meses, em total conformidade com o cdi- CNPJ: 41.587.502/0012-09
tal e seus anexos.
Fornecimento de Licenças de uso de Software
marca Microsoft, Partnumber - AAA04073, mo- LANLlNK

15 delo Assinatura de Officc 365 £3 por Usuário Unido 250 3.271,71 Micro~ofl: INFORMATICA LTDA
por 36 meses, em total conformidade com o edi- CNPJ: 41.587.502/0012-09
tal e seus anexos.

CLAUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PIlEÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às 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 inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar.se superior ao preço praticado
no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à negociação para redução de preços
e sua adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do
compromisso assumido.

4.4. Na hipótese do parágrafo anterior, a CONTRA TANTE 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 CONTRA TANTE poderá:

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

4.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas
negociações, a CONTRA TANTE procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLAUSULA QUINTA - DO LOCAL E DO PRAZO DE REALlZAÇAo DOS SERViÇOS

5.1. O recebimento, o local e o prazo de entrega do produto deverá ocorrer de acordo com o item 5 e subitens
do Termo de Referencia, Anexo I, do Edital.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

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

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

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

CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. A fonna de pagamento dar-se-á, mediante apresentação de fatura devidamente acompanhada das
requisições comprovadamente fornecidas, cópias da nota de empenho, recibo e requerimento, taxa de
expediente, certidões negativas de débito junto a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, lNSS, Divida Ativa
da União, Débitos Trabalhistas e regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
conforme ar1.29, incisos 111e IV da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRA TlV AS

8.1. A Comissão de Licitação pode provocar o Defensor Público Geral para que seja aplicada .1$ sanções
previstas no art. 86 e seguintes da Lei Federal 0.° 8.666, de 21 de junho 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 inidôneo, 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
fomecedores as sanções previstas no item 21 e 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 Ala
de Registro de Preços, devendo consultar à Defensoria Pública do Estado do Amazonas para manifestação
sobre a possibilidade de adesão.

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

9.1.2. As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão e entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos dos Ítens 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 à CONTRATANTE, para que esta
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidas a ordem de
classificação.

9.3. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata 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 assumidas com o CONTRA TANTE.

CLAUSULA DÉCIMA - 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 e ampla defesa:

10.1.1. A pedido, quando:

10.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos
ou de força maior;

10.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços
de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes
do período de fornecimento.

10.1.2. Por iniciativa da DPE/AM, quando:

10.1.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;

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

10.1.2.3 Por razões de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;

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

10.1.4. Em quaisquer das hipóteses descritas na Condição anterior, concluído 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 Df;CIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão, na forma eletrônica, nO 011/2015, os anexos e a proposta das
empresas classificada em 10 lugar no certame supra citado.

I J .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 nO 10.520/2002, no Decreto nO 3.555/2000 e no Decreto nO 5.450/2005,
com suas alterações.

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

Assim ajustadas. obrigando-se por si e sucessores, as partes firmam o presente instrumento em 02(duas)
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Manaus, 22 de janeiro de 2016.

Pelo CONTRATANTE:

Pela CONTRATADA:

r 41.587.502/0012-09 ..,
IE:07.510255.002.86

LANLlNK INFOq\IÁTIC~. lTQP

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

E-mai1: compras(â)defensoriª am 90Y br


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

