MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°08/2019

Processo n° 23005.012478/2018-75
Pregão Eletrônico n° 12/2019

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS,
com sede na Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso, na cidade de Dourados/MS, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.775.847/0001-97, representado pelo Coordenador de• Compras, Paulo
. .
• .
Roberto Batista, nomeado pela Portaria n° 421 de 13 de maio de 2016, publicada no Diáfio- '
Oficial da União de 16 de maio de 2016, Considerando . o julgamento - da • licitação • na
modalidade de pregão, na forma eletrônica, RESOLVE 'registrar os preç' ps da empresa
indicada e qualificada nesta ATA, de aCordo com a classificáção por ela ateai-içada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, stijeitando-se ás - partes às
normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: •
DO OBJETO
1.1.

A presente Ata tem por objeto 'o registro de preços para a eventual aquisição de

solução completa e expansível de biblioteca de fita LTO, compreendendo o suporte e
treinamento para backup de dados, especificado no Termo de Referência, Anexo II do
edital de Pregão n° 12/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.

Os itens, os preços registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as

demais condições ofertadas na proposta pela empresa PRIMEIRO TIME, inscrito no CNPJ
sob n° 06.012.469/0001-27 são as que seguem, conforme quadro a seguir:
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ESPECIFICAÇÃO

Unid.
Física

Quantidade
UFGD
UASG
154502

Quantidade
ABC
UASG
* 154503

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

01

Fitoteca (tape library) modular com
slots para fitas 'cle dados totalmente
licenciados para uso imediato.

Unidades

01

02

R$ 32.800,00

02

Unidade de fita interna (tape drive)
LTQ-8 Fibre Channel 8Gbps e
acessórios 'de conectividade.

Unidades

03

06

1($ 19.650,00

U3

Garantia, Suporte e Serviços de
Assistência Técnica para toda a
solução de backup em fitas de 60
meses.

Unidades

01

02

R$ 21.215,00

04 .

e
Instalação
inicial ização.

-de

.
Unidades

01

02

R$ 5.000,00

05-

Treinamento técnico especializado de
configuração e utilização da solução p
ara 02 (dois) colaboradores.

Unidades

01

02

R$ 6.700,00

.
ITEM

. '
,.,, .
.

3.

configuração

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Integram a presente ata de registro de preços, na forma do art. 2°, inciso IV, do
3.1 •
Decreto 7.892/2013, os seguintes órgãos e entidades:
a) Universidade Federal do ABC — UFABC, UASG 154503, no NTI — Núcleo da
Tecnologia da Informação, na Avenida dos Estados, 5001 - Bairro Bangu — Santo
André/SP — CEP 09210-580, - Fone: (11) 3356-7135, entrega de segunda-feira a
sexta-feira, das 08:00h às 11:00h e das 14:00h às 16:00h, agendamento de entrega
pelo e-mail: çompras.nti@ufabc.edu.br.
VALIDADE DA ATA
Este registro de preços tem vigência de 12 meses a contar da data de sua
assinatura, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
'incluir o último.
REVISÃO E CANCELAMENTO
As condições e critérios referentes ao cancelamento e revisão da Ata de Registro
5.1.
de Preço constam no Edital do Pregão, aplicando-se no que couber as disposições previstas no
Decreto 7.892/2013.
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6.

CONDIÇÕES GERAIS

Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formação do Cadastrn de Reserva .
6.1.
publicamente . em
acessível
bOMPRASNET
sistema
constante
do
—,
contendo
o
registro
das
licitantes
que
aceitaratn .ccítar Os
www.comprasgovernamentais.gov.br
bens ou serviços acima pelos preços ora registrados, nos termos do inc. II e §.1"'. do..art. 11 do
Decreto n° 7.892/2013.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para' entrega e .
6.2..
recebimento do objeto, as obrigações da. Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência,
ANEXO AO EDITAL
A ata da sessão pública e ata de cadastro de reserva; contendo a relação do's
6.3.
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor
do certame, formalizada através do cadastro de reserva, será considerada anexa, a esta Ata de
Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014; •
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais
6.1.
da Universidade Federal da Grande Dourados, e do 'fornecedor Indicado acima, e
encaminhada em cópia aos demais órgãos participantes (quando houver).
Dourados/MS, 22 de abril de 2019.

f
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Paulo Roberto Batista
Coordenador de Compras

_

,Prunciro Time jnformát-i a I.tda —£1)1)
nutra Chngas.de Brito —Representante
CR/./RJ n920.72245-1 - Cif, 971,559.697-00
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PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LUSAEPP
Rua Conde de Bonfim, 211/Sala 807
Tijuca —CEP 20520-051 — Rio de Janeiro/Ri

1

PROCURACÃO
A empresa PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob
no. 06.012.469/0001-27, sediada na Rua Conde de Bonfim, no. 211, sala 807, Tijuca, Rio
de Janeiro/RJ, por intermédio de seu representante legal Sr. Pedro de Jesus Silva ,
portador da Carteira de Identidade no. 1.142.105 SSP/BA e inscrito no CPF sob no.
004.551.485-20, OUTORGA a Sra. CLÁUDIA CHAGAS DE BRITO, CRA/R3 No.
20.72245-1 e CPF no. 971.359.687-00, poderes para representá-la perante os
processos licitatários, nos atos relativos a Pregões (presencial e eletrônico), Convites,
Tomada de Preços e Concorrências, podendo, para tanto, apresentar proposta de preços,
lances verbais, assinar propostas de preços, assinar Atas, impugnar licitantes e
propostas, vistar toda a documentação e propostas, recorrer de qualquer instância
administrativa, denegar do direito de recurso, desistir, firmar compromissos, requerer,
alegar e assinar o que convier, pedir informações, assinar contrato, enfim, praticar todos
os atos necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente
credenciamento, nos termos do edital.

Ressalva: Esta procuração terá validade até 31/12/2019.
Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2019.
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Ident. no 1.142.105 SSP/BA
CPF no 004.551.485-20
Diretor

PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA — ME
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2 019

Processo n° 23005.012478/2 018-75
Pregão Eletrônico n° 12/2 019
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS,
com sede na Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso, na cidade de Dourados/MS, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.775.847/0001-97, representado pelo Coordenador de Compras, Paulo

Roberto Batista, nomeado pela Portaria n°421 de 13 de maio de 2016, publicada no Diário
Oficial da União de 16 de maio de 2016, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão, na forma eletrônica, RESOLVE registrar os preços da empresa
indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 c suas alterações, no Decreto n.°
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO
1.1.

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de,

solução completa e expansível de biblioteca de fita LTO, compreendendo o suporte e
treinamento para backup de dados, especificado no Termo de Referência, Anexo II do
edital de Pregão n° 12/2019, que é parte integrante desta Ata, .assim como a pr,oposta
vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.

Os itens, os preços registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as

demais condições ofertadas na proposta pela empresa LVD Soluções em Informática, inscrito
no CNPJ sob n° 30.780.665/0001-26 são as que seguem, conforme quadro a seguir:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENÃDORIA DE COMPRAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
e I.

Quantidade',,

1,
,
O

: ITEM

06

Cartucho de fita LTO-7 RW

07'

Cártucho de limpeza universal.

08

UFGDY*
e
ó 1-UASGf
1154502

ESPECIFICAÇA01 o.

para
Etiqueta de código de barras

VALOR 4:
UNITÁRIO a

UÃSG
fliEG I STRÃD-0
i54503% .

Unidades

50

100

RS 406,00

Unidades

04

08

RS 164,00

Unidades

65

130

RS 2,00

mídias.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.

Integram a presente ata de registro de preços, na forma do art. 2°, inCiso IV, do
3.1
. Decreto 7.892/2013, os seguintes órgãos e entidades:
a) Universidade Federal do ABC — UFAI3C, UASG 154503, no NT1 —Núcleo da
Tecnologia da Informação, na Avenida dos Estados, 5001 - Bairro Bangu -- Santo
André/SP — CEP 09210-580, - Fone: (11) 3356-7135, entrega de segunda-feira a
sexta-feira, das 08:00h às 11:00h e das 14:00h às 16:00h, agendamento de entrega
pelo e-mail: compras.ntiPufabc.edu.hr.
A.

VALIDADE DA ATA

vigência de 12 meses a contar da data de sua
Este registro de preços tem
4.1.
assinatura, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro c
incluir o último.
5.

REVISÃO E CANCELAMENTO

As condições e critérios referentes ao cancelamento e revisão da Ata de Registro
5.1.
de Preço constam no Edital do Pregão, aplicando-se no que couber as disposições previstas no
Decreto 7.892/2013.

6.

CONDIÇÕES GERAIS

Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formação do Cadastro de Reserva
6.1.
acessível publicamente em
COMPRASNET —
constante do sistema
—, contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar os
www.comprasgovernannentais.gov.br
bens ou serviços acima pelos preços ora registrados, nos termos do inc. II e § I° do art. 11 do
Decreto n°7.892/2013.
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As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência,
ANEXO AO EDITAL.
A ata da sessão pública e ata de cadastro de reserva, contendo a relação dos
6.3.
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor
do certame, formalizada através do cadastro de reserva, será considerada anexa, a esta Aia de
0
Registro de Preços, nos termos do art. II, §4 do Decreto n. 7.892, de 2014;
6.1.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais •

da Universidade Federal da Grande Dourados, e do fornecedor indicado acima, e
encaminhada em cópia aos demais órgãos participantes (quando houver).

Dourados/MS, 22 de abril de 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Paulo Roberto Batista
Coordenador de Compras

LDV Soluçoes em in orma a\Étreli
Emerson Leandro Martins
..,Otivis
proso Leandro M
RG.: 22.669.773-3
Gettat COlg"u
CPF:
CO: 220.269.97 6-37

Representante
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