5. Ordem de Compra e Contrato

Ordem de Compra nº
Data de Assinatura

06/2015/2600-TB
05/02/2015

PROCESSO Nº

236/2014

Data de Publicação
no D.O.U.

-

Objeto

Aquisição de bebedouro para Escritório Regional de Belém

Fundamento Legal

Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93

Modalidade da
Licitação

Dispensa de Licitação

Justificativa

Necessidade de aquisição de bebedouro para o Escritório Regional de
Belém

Nome da Contratada

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI

CNPJ do Contratado

10.942.831/0001-36

Vigência

05/02/2015 a 04/04/2015

Valor Total

R$ 537,99

Fiscais do Contrato

Ordem de Compra nº
Data de Assinatura

Conta Contábil

3223120192

Samira Edoron Machado e Roberta Coelho Masseder Amado

07/2015/2600-TB
05/02/2015

PROCESSO Nº
Data de Publicação
no D.O.U.

016/2015
-

Objeto

Contratação de curso de Minirreforma Previdênciaria (novas regras
para 2015).

Fundamento Legal

Art. 25 da Lei nº 8.666/93

Modalidade da
Licitação

Inexigibilidade

Justificativa

Necessidade de capacitação das novas regras previdenciárias para
advogados e colaboradores da área de Gestão de Pessoas.

Nome da Contratada

IOB Informações Objetivas Publicas Jurídicas

CNPJ do Contratado

43.217.850/0002-30

Vigência

13/02/2015

Valor Total

R$ 4.137,00

Fiscais do Contrato

Daisy Resende Pereira e Polyanna Gonçalves de M. S. Cunha

Conta Contábil

3322420105

Ordem de Compra nº
Data de Assinatura

11/2015/2600-TB
13/02/2015

PROCESSO Nº

440/2013

Data de Publicação
no D.O.U.

Objeto

Pagamento das Taxas Condominiais – Escritório Regional de Belém

Fundamento Legal

Art. 25 da Lei nº 8666/93 - Obrigação acessória referente ao Contrato
nº 089/2013/2000

Modalidade da
Licitação

Inexigibilidade de Licitação

Justificativa

Necessidade de pagamento das Pagamento das Taxas Condominiais –
Escritório Regional de Belém

Nome da Contratada LOTUS ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ do Contratado 05.849.104/0001-99
Vigência

13/02/2015 a 12/03/2015

Valor Total

7.422,12

Fiscais do Contrato

Samira Edoron Machado

Contrato nº
Data de Assinatura

03/2015/2600-TB
09/02/2014

Conta Contábil

PROCESSO Nº
Data de Publicação
no D.O.U.

9132320197

304/2014
09/02/2014-

Objeto

Contratação de serviços de assessoramento, acompanhamento e
moniteramento na incrementação e implementação do Processo de
Progressão Funcional do Empregado.

Fundamento Legal

Decreto nº 5450/2005, Lei nº 8.666/1993

Modalidade da
Licitação

Pregão Eletrônico

Justificativa

Assegurar a isonomia e a credibilidade do Processo de Progresso
Funcional e, por conseguinte, do programação de Avaliação de
Desempenho por Competências e Resultados instrumento da
Promoção Horizontal por Merecimento, frente aos empregados e
dirigentes da Telebras.

Nome da Contratada QUÂNTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ do Contratado 32.908.188/0001-67
Vigência

09/02/2015 a 08/02/2016

Valor Total

234.700,00

Fiscais do Contrato

Conta Contábil

3322420198

Contrato nº
Data de Assinatura

04/2015/2600-TB
03/02/2015

PROCESSO Nº
Data de Publicação
no D.O.U.

154/2014
10/02/2015

Objeto

Renovação de solução de Firewall e aquisição de VPN Segura para
sede TB e Escritórios Regionais

Fundamento Legal

Decreto o 5450/2005, Lei 8.666/1993

Modalidade da
Licitação

Pregão Eletrônico
Em 2010 a TELEBRAS adquiriu cluster de firewalls de alto
desempenho do fabricante Check Point. A utilização dessa solução de
firewall é uma proteção de segurança da informação que visa o
bloqueio de acessos não autorizados a ativos de rede, bem como
ativos de informação críticas à organização. Dessa forma é possível
permitir somente a transmissão e recepção de dados autorizados,
evitando tentativas e acessos indevidos.
Como acontecem com a maioria das tecnologias, estes equipamentos
sofrem um processo de depreciação natural que, associado ao avanço
das tecnologias, imprime aos gestores a tomada de medidas que
garantam a continuidade dos serviços de TI de forma vantajosa.

Justificativa

Uma das melhores estratégias para minimizar a interrupção da
prestação de serviços está na aquisição de equipamentos com ampla
cobertura de garantia. Portanto, faz-se necessário contar com um
parque de tecnologia da informação (TI) atualizado com cobertura
integral de garantia, o que reduz eventuais situações que importem em
descontinuidade e interrupção aos serviços.
Por se tratar de um equipamento amplamente utilizado para proteção
do ambiente de TI da TELEBRAS e os mesmos ainda possuírem
capacidade de atendimento as demandas presentes, se faz necessário
à contratação de manutenção e suporte com reposição de peças para
todos os equipamentos envolvidos na solução de firewall.

Nome da Contratada MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA.
CNPJ do Contratado 03.369.656/0001-74
Vigência

03.02.2015 a 02.02.2015

Valor Total

281.754,66

Fiscais do Contrato

Ricardo Luiz Miranda de Souza e Alex Sousa Albuquerque

Conta Contábil

3337960104

Contrato nº
Data de Assinatura

05/2015/2600-TB
04/02/2015

PROCESSO Nº
Data de Publicação
no D.O.U.

154/2014
13/02/2015

Objeto

Aquisição de Fornecimento de dados – Storage e Rede SAN para
Telebrás, incluindo serviços de treinamento com garantia de 60
(sessenta) meses.

Fundamento Legal

Decreto o 5450/2005, Lei nº 8.666/1993

Modalidade da
Licitação

Pregão Eletrônico
A Telebras tem se empenhado em estabelecer soluções de tecnologias
compatíveis com a complexidade imposta pela sua área de atuação.
No contexto de aquisição de recursos de tecnologia da informação
adequados para manter uma vantagem competitiva atendendo todos
os requisitos de alto desempenho e alta disponibilidade que são
compliance em ambientes de Datacenter. Tendo isto como premissa,
este termo de referência visa aquisição de sistema de armazenamento,
incluindo storage e rede SAN afim de atender a demanda atual da
Telebras.

Justificativa

Atualmente o ambiente de armazenamento da Telebras é provido por
equipamento adquirido através do contrato 32/2010 firmado em
28/12/2010, a vigência deste contrato já se encerrou bem como sua
garantia, e sua descontinuidade informada pelo fabricante está prevista
para dezembro de 2016. Considerando este contexto foi feito
levantamento da capacidade atual, observando cenários para o
atendimento das demandas de infraestrutura de TI.
Os equipamentos que compõem o sistema de armazenamento atual já
se encontram tecnologicamente desatualizados, e com ocupação de
97% (noventa e sete por cento), em razão da crescente demanda por
espaço, e implementação de novas práticas de governança
corporativa, que incluem adequadas soluções em sistemas de
tecnologia da informação.
Para sustentação de ações para melhoria da eficiência operacional, se
determinou assim, através do Comitê Gestor de Tecnologia da
Informação - CGTI, estudo técnico para aquisição de um novo sistema
de armazenamento com margem de crescimento adequada a
estimativa de crescimento.

Nome da Contratada HASKY AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNPJ do Contratado 11.896.375/0001-06
Vigência

04.02.2015 a 03.02.2016

Valor Total

2.126.549,23

Fiscais do Contrato

Diógenes Costa Fernandes e Irapuã Martins Machado

Conta Contábil

3337960104

Contrato nº
Data de Assinatura

06/2015/2600-TB
13/02/2015

PROCESSO Nº
Data de Publicação
no D.O.U.

357/2014
13/02/2015

Objeto

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço
técnico de consultoria para assessoramento na implantação da carga
do Ativo Imobilizado no módulo FI-AA do sistema SAP

Fundamento Legal

Inciso III e art. 25, inciso II e parágrafo primeiro da Lei 8666/93

Modalidade da
Licitação

Inexigibilidade de Licitação

Justificativa

Consideradas as peculiaridades relativas à implantação de um sistema
ERP, especialmente em face de sua alta complexidade técnica, bem
como os problemas enfrentados pela Telebras na implantação do
sistema e a necessidade de regularização das obrigações legais junto
aos órgãos de controle, em especial, elaboração e entrega das
Demonstrações Financeiras Trimestrais (ITRs) à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), que possibilitarão o fechamento do Balanço de
2014 no prazo legal, faz-se necessária a contratação de empresa
especializada em SAP e módulo FI-AA para assessoramento.

Em consonância com a autorização do Conselho de Administração, por
meio da 390ª Reunião Ordinária do Conselho de Administação da
Telebras, e face da especialização técnica e operacional do módulo FIAA e do exíguo prazo legal para cumprimento das obrigações é
imprescindível a consultoria para assessorar no tratamento dos ativos
de modo a viabilizar a operacionalização de tal módulo.
Nome da Contratada DTS CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA. (PARTNERS
CONSULTING)
CNPJ do Contratado 09.276.241/0001-32
Vigência

13/02/2015 a 12/06/2015

Valor Total

300.000,00

Fiscais do Contrato

Raquel Augusta Dias e Miron de Araújo Freitas

Conta Contábil

3337960104

Contrato nº
Data de Assinatura

07/2015/2600-TB
16/02/2015

PROCESSO Nº

269/2014

Data de Publicação
no D.O.U.

Objeto

Prestação de Serviços e fornecimento de materiais, pela ENERSUL,
para extensão de rede elétrica.

Fundamento Legal

Inciso II, art. 24 Lei nº 8.666/93

Modalidade da
Licitação

Dispensa de Licitação.

Justificativa

Necessidade de contratação da empresa ENERSUL para a construção
de extensão de rede elétrica para funcionamento das instalações
localizadas na BR 163 km 732 – Coxim – MS.

Nome da Contratada EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. ENERSUL
CNPJ do Contratado 15.413.826/0001-50
Vigência

16/02/2015 a 10/06/2015

Valor Total

2.251,64

Fiscais do Contrato

Hesdras Gomes e

Contrato nº
Data de Assinatura

08/2015/2600-TB
16/02/2015

Conta Contábil

9132320197

PROCESSO Nº

268/2014

Data de Publicação
no D.O.U.

Objeto

Prestação de Serviços e fornecimento de materiais, pela ENERSUL,
para extensão de rede elétrica.

Fundamento Legal

Inciso II, art. 24 da Lei nº 8.666/93

Modalidade da
Licitação

Dispensa de Licitação.

Justificativa

Necessidade de contratação da empresa ENERSUL para a construção
de extensão de rede elétrica para funcionamento das instalações
localizadas na rua Potreirito S/N – SE Dourados.

Nome da Contratada EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. ENERSUL
CNPJ do Contratado 15.413.826/0001-50
Vigência

16/02/2015 a 10/06/2015

Valor Total

3.994,45

Fiscais do Contrato

Hesdras Franco Gomes e Sérgio de Oliveira Agido

Conta Contábil

9132320197

Contrato nº
Data de Assinatura

09/2015/2600-TB
16/02/2015

PROCESSO Nº

267/2014

Data de Publicação
no D.O.U.

Objeto

Prestação de Serviços e fornecimento de materiais, pela ENERSUL,
para extensão de rede elétrica.

Fundamento Legal

Inciso II, art. 24 da Lei nº 8.666/93

Modalidade da
Licitação

Dispensa de Licitação.

Justificativa

Necessidade de contratação da empresa ENERSUL para a construção
de extensão de rede elétrica para funcionamento das instalações
localizadas - Naviraí/MS

Nome da Contratada EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. ENERSUL
CNPJ do Contratado 15.413.826/0001-50
Vigência

16/02/2015 a 10/06/2015

Valor Total

2.296,04

Fiscais do Contrato

Hesdras Franco Gomes e Sérgio de Oliveira Agido

Contrato nº
Data de Assinatura

10/2015/2600-TB
16/02/2015

Conta Contábil

9132320197

PROCESSO Nº

270/2014

Data de Publicação
no D.O.U.

Objeto

Prestação de Serviços e fornecimento de materiais, pela ENERSUL,
para extensão de rede elétrica.

Fundamento Legal

Inciso II, art. 24 da Lei nº 8.666/93

Modalidade da
Licitação

Dispensa de Licitação.

Justificativa

Necessidade de contratação da empresa ENERSUL para a construção
de extensão de rede elétrica para funcionamento das instalações
localizadas - Sonora/MS

Nome da Contratada EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. ENERSUL
CNPJ do Contratado 15.413.826/0001-50
Vigência

16/02/2015 a 10/06/2015

Valor Total

6.766,03

Fiscais do Contrato

Hesdras Franco Gomes e Sérgio de Oliveira Agido

Conta Contábil

9132320197

Contrato nº
Data de Assinatura

Objeto

29/2015/2600-TB

PROCESSO Nº

376/2014

Data de Publicação
12/02/2015
no D.O.U.
Contratação de empresa especializada nos módulos contábeis
específicos do SAP (FI: GL, AP, AR, TRM, TV, HCM e BPC), tendo por
objetivo a elaboração dos demonstrativos contábeis mensais,
trimestrais e anual, módulos estes que permitem o controle contábil dos
módulos contábeis (GL), contas a pagar (AP), contas a receber (AR), o
controle das aplicações financeiras, dos financiamentos e das
operações de câmbio (TRM), controle de gastos com viagens (TV) e do
controle orçamentário (BPC), auditoria e conciliação dos processos de
fechamento de folha de pagamento (HCM), bem como das
funcionalidades deles decorrentes.
12/02/2014

Fundamento Legal

Inciso III e art. 25, inciso II e parágrafo primeiro da Lei 8666/93

Modalidade da
Licitação

Inexibilidade de Licitação

Justificativa

Consideradas as peculiaridades relativas à implantação de um sistema
ERP, especialmente em face de sua alta complexidade técnica, bem
como os problemas enfrentados pela Telebras na implantação do
sistema e a necessidade de regularização das obrigações legais junto
aos órgãos de controle, em especial, elaboração e entrega das
Demonstrações Financeiras Trimestrais (ITRs) à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), que possibilitarão o fechamento do Balanço de
2014 no prazo legal, faz-se necessária a contratação de empresa
especializada em SAP em especial nos módulos FI: GL, AP, AR, TRM,
TV, HCM e BPC, para assessoramento nas atividades voltadas a
elaboração das referidas demonstrações.
Em consonância com a autorização do Conselho de Administração, por
meio da 390ª Reunião Ordinária do Conselho de Administação da
Telebras, e face da especialização técnica e operacional dos módulos
do SAP FI: GL, AP, AR, TRM, TV, HCM e BPC, e do exíguo prazo legal
para cumprimento das obrigações, é imprescindível a contratação de
consultoria especializada para assessorar na elaboração e entrega das
Demonstrações Financeiras Contábeis de 2014.

Nome da Contratada GREEN WAY CONTABILIDADE LTDA
CNPJ do Contratado 18.775.798/0001-09
Vigência

12/02/2015 a 11/06/2015

Valor Total

600.000,00

Fiscais do Contrato

Paulo Elesbão Lima da Silva e Ranulpho Braz de Siqueira Filho

Conta Contábil

3322420102

Contrato nº
Data de Assinatura

Objeto

30/2015/2600-TB

PROCESSO Nº

009/2014

Data de Publicação
12/03/2015
no D.O.U.
Contratação, mediante Ata de Registro de Preços nº 01/2014-TB, para
execução de serviços de infraestrutura de Redes de Fibras Ópticas no
Estado do Rio de Janeiro, compreendendo construção de linhas de
dutos ou subdutos, cabos ópticos internos, cabos ópticos em dutos ou
subdutos subterrrâneos, cabos ópticos aéreos, derivações, caixas de
passagem, tampas, caixas para emenda, Distribuidores Gerais Ópticos
(DGO), Distribuidores Internos Ópticos (DIO), bastidores, emendas,
terminadores ópticos com caixas de terminação, postes de concreto e
demais itens componentes da infraestrutura de redes ópticas.
26/02/2014

Fundamento Legal

Decreto 7892/2013

Modalidade da
Licitação

Sistema de Registro de Preços

Justificativa

Novo contrato com a PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.,
decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 01/2014-TB, resultante do
processo Nº 009/2014-TB, Pregão Eletrônico 03/2014-TB, para atender
aos futuros clientes da TELEBRAS no Estado do Rio de Janeiro. Com
base na demanda comercial para 2015-2016 e para garantir a
operação continuada e integrada da Rede Nacional de
Telecomunicações de suporte ao Programa Nacional de Banda Larga
(PNBL), além de atendimento ao Decreto nº 8.135, há necessidade de
contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas
para instalação de infraestrutura de redes de fibras óptica no Estado do
Rio de Janeiro.

Nome da Contratada PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CNPJ do Contratado 62.743.539/0001-98
Vigência

26/02/2015 a 25/02/2017

Valor Total

3.221.711,50

Fiscais do Contrato

-

Conta Contábil

9132320197

Contrato nº
Data de Assinatura

Objeto

31/2015/2600-TB PROCESSO Nº

001/2015

Data de Publicação
no D.O.U.
Contratação de empresa especializada para cessão de licença de
uso de software para prestação de serviços de emissão de notas
fiscais eletrônicas – NF-e pela Telebrás, incluindo treinamento e,
manutenção e suporte.
27/02/2014

Fundamento Legal

Inciso II, art. 24 da lei 8.666/93.

Modalidade da Licitação

Dispensa de Licitação
A Gerencia de Tecnologia da Informação da Telebras tem se
empenhado em adquirir tecnologias compatíveis com a
complexidade imposta por sua área de atuação. Visando manter
uma vantagem competitiva e eficiência administrativa, a Telebras
adquiriu um software de Gestão Empresarial integrado
denominado SAP. Esse software, que se encontra operacional,
ainda não foi carregado com todos os dados necessários e não
foi configurado com a funcionalidade de Emissão de Notas
Fiscais Eletrônica de transferência. Estima-se, no entanto, que no
final do segundo semestre de 2015 essa função será executada
através do sistema adquirido pela Telebras.

Justificativa

Diante da inviabilidade de uso operacional do Software de Gestão
Integrada neste primeiro momento face a completa integração
que o sistema exige torna-se necessária a utilização de uma
ferramenta especifica para esta finalidade que atendam os
critérios mínimos de disponibilidade da Telebras em consonância
com os critérios legais exigidos. Desse modo existe a
necessidade de uma aplicação confiável que possa suprir esta
tarefa.
Um dos principais benefícios consiste no fato de que a locação
possibilita à Telebras dispor de forma temporária de uma
aplicação com as funcionalidades necessárias, transferindo à
CONTRATADA a responsabilidade de realização de manutenção
da aplicação e da infraestrutura necessária para o funcionamento.

Nome da Contratada

TRON INFORMÁTICA LTDA

CNPJ do Contratado

05.922.680/0001-14

Vigência

13/03/2015 a 12/03/2016

Valor Total

7.125,72

Fiscais do Contrato

-

Conta Contábil

3322410103

Contrato nº
Data de Assinatura

Objeto

32/2015/2600-TB PROCESSO Nº

317/2013

Data de Publicação
06/03/2015
no D.O.U.
Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de locação de equipamentos multifuncionais novas, sem
uso, não recondicionadas e em linha de produção, com
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de todas as
peças, partes ou componentes necessários, bem como todos os
suprimentos e materiais de consumo de primeiro uso, não
reciclado e não remanufaturado, exceto papel, para a sede da
TELEBRAS e suas regionais
27/02/2014

Fundamento Legal

Decreto 5450/2005

Modalidade da Licitação

Pregão Eletrônico
Considerando o contrato 2600/029/2010, atualmente em vigor,
que consiste em serviços de locação de impressoras para a sede
da Telebras, o contrato não suporta mais aditivos, faz-se
necessário então um novo processo licitatório a fim de atender a
demanda encaminhada pela diretoria comercial, no que se refere
ao documento de oficialização de demanda DOD nº 003 de
09/09/2013 cujo objetivo é
a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de
equipamentos multifuncionais, para atender aos novos escritórios
regionais, do mesmo modo este Termo de Referência, busca
atender também a demanda atual, após o vencimento do contrato
vigente, mantendo os serviços de impressão sem interrupção.

Justificativa

A impressão de documentos ainda é uma atividade necessária
para o bom andamento das atividades da TELEBRAS, portanto é
importantíssimo que todas as regionais e a sede disponham de
equipamentos sempre em boas condições de funcionamento,
buscando assim a economicidade de recursos orçamentários na
aquisição de peças e insumos que poderiam não ser utilizados, e
evitar o desperdício de recursos humanos na realização de
diversas licitações especificas para cada peça ou insumos a
serem utilizados.
Sendo assim, um dos principais benefícios consiste no fato de
que a locação possibilita à Telebras dispor de maquinas sempre
em boas condições de funcionamento, pois a locação transfere à
CONTRATADA a responsabilidade de realização de manutenção
nos equipamentos e pelo fornecimento de insumos necessários.
Vale ressaltar que a experiência no contrato vigente citado vem
sendo extremamente produtiva e econômica.
Busca então
estender este caso de sucesso para as novas regionais da
Telebras.

Nome da Contratada

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A

CNPJ do Contratado

07.432.517/0001-07

Vigência

27/02/2015 a 26/02/2016

Valor Total

250.353,60

Fiscais do Contrato

Alex Sousa Albuquerque e Gilmar Luiz Valverde

Conta Contábil

3322510109

