5. Ordem de Compra e Contrato

Ordem de Compra nº
Data de Assinatura

13/2015/2600-TB
11/03/2015

PROCESSO Nº

035/2015

Data de Publicação
no D.O.U.

-

Objeto

Serviços de instrutoria para ministrar cursos de brigadista de incêncio

Fundamento Legal

Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93

Modalidade da
Licitação

Dispensa de Licitação

Justificativa

Necessidade de treinamento de empregados voluntários para curso de
formação de brigada voluntária de incêndio.

Nome da Contratada

MULTICURSOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME

CNPJ do Contratado 14.953.861/0001-07
Vigência

11/03/2015 A 30/03/2015

Valor Total

R$ 2.680,00

Fiscais do Contrato

Daisy Resende e Maria Aparecida Oliveira

Ordem de Compra nº
Data de Assinatura

14/2015/2600-TB
11/03/2015

Conta Contábil

3223420105

PROCESSO Nº

052/2015

Data de Publicação
no D.O.U.

-

Objeto

Inscrições dos empregados da Gerência de Compras e Contratos e
Gerência Jurídica na Congresso de Pregoeiros

Fundamento Legal

Art. 25 da Lei 8666/93

Modalidade da
Licitação

Inexigibilidade

Justificativa

Necessidade de capacitação dos empregados da Gerência de
Compras e Contratos e Gerência Jurídica

Nome da Contratada INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL
CNPJ do Contratado

10.498.974/0001-09

Vigência

11/03/2015 A 19/03/2015

Valor Total

R$ 10.800,00

Fiscais do Contrato

Daisy Resende Pereira e Maria Aparecida Oliveira

Conta Contábil

3322420105

Ordem de Compra nº
Data de Assinatura

016/2015/2600-TB
27/03/2015

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

067/2015
-

Objeto

Contratação de serviço de tradução simultânea

Fundamento Legal

Art. 24 da Lei nº 8666/93

Modalidade da
Licitação

Dispensa

Justificativa

Dentro do escopo do contrato da Telebras com a empresa Gartner,
estamos trazendo um analista para fazer um workshop sobre
estratégias de TIC que ocorrerá no dia 31/03/2015. Para tirar proveito
máximo deste evento, é necessário que haja uma interação fácil entre
os convidados e o palestrante, o Dr Mentor Cana. Como este não fala
Português a palestra acontecerá em Inglês, necessitando tradução
simultânea para quem não domina o Inglês

Nome da Contratada GLOBO TRADUÇÃO E ARQUITETURA LTDA.
CNPJ do Contratado 38.049.599/0001-20
Vigência

11/03/2015 a 31/03/2015

Valor Total

R$ 3.734,00

Fiscais do Contrato

Christophee Desseaux e Beatriz Lanna Lyra

Contrato nº
Data de Assinatura

Objeto

17/2015/2600-TB

Conta Contábil

PROCESSO Nº

3322390198

060/2015

Data de Publicação
no D.O.U.
Inscrição das empregadas CAMILA ROCHA E BENEVIDES e ISABEL
LUIZA RAFAEL MACHADO DOS SANTOS, no “Seminário: Alterações
e Aditivos aos Contratos Administrativos”, na cidade de Belo Horizonte,
nos dias 13/04/2015 a 15/04/2015.
30/03/2015

Fundamento Legal

Art. 25, inciso II da Lei nº 8/666/93.

Modalidade da
Licitação

Inexigibilidade

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 86.781.069/0001-15
Vigência

13/04/2015 a 15/04/2015

Valor Total

6.300,00

Conta Contábil

Fiscais do Contrato

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

3322420105

Contrato nº
Data de Assinatura

Objeto

018/2015/2600-TB

PROCESSO Nº

Data de Publicação
no D.O.U.
Contratação de empresa especializada em editoração e diagramação
de Balanço Patrimonial, para publicação do Balanço – 2014 da
TELEBRAS no Diário Oficial da União – DOU, com responsabilidade de
acompanhamento e entrega final à Imprensa Nacional, depois da
Autorização da TELEBRAS.
31/03/2015

Fundamento Legal

Art. 24, II da Lei 8666/93

Modalidade da
Licitação

Dispensa de Licitação

Justificativa

050/2015

Em razão da data provável da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da
TELEBRAS, marcada para 24/04/2015, e da Reunião do Conselho de
Administração, marcada para 19/03/2015, onde serão analisados os
dados do Balanço Patrimonial, considerando a data limite para
publicação das alterações patrimoniais da empresa e seus
demonstrativos conforme determina o art. 133, §§ 3º da Lei 6.404/76, e
ainda que, a Empresa é uma Sociedade Anônima de capital aberto (art.
1º do seu estatuto social), torna-se necessário:
a) editoração do arquivo disponibilizado pela Gerência Fiscal e de
Controle e aprovado pelo Conselho de Administração;b) atender aos
moldes de diagramação e publicação exigidos pela Imprensa Nacional,
de acordo com a Portaria nº 268 de 05 de outubro de 2009 c/c art. 289
da Lei nº 6.404/76

Nome da Contratada ATIVA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-EPP
CNPJ do Contratado 05.156.108/0001-91
Vigência

31/01/2015 A 30/04/2015

Valor Total

1.955,00

Fiscais do Contrato

Miriam de Souza Radicchi e Ranulpho Braz de Siqueira Filho

Conta Contábil

3322340103

Contrato nº
Data de Assinatura

033/2015/2600-TB
01/04/2015

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

012/2015
22/04/2015

Objeto

Contratação de EILD para atendimento ao contrato com a CISCEACOMANDO DA AERONÁUTICA ( Nº 046/CISCEA/2014)

Fundamento Legal

Art. 173, inciso II da Constituição Federal

Modalidade da
Licitação

Art. 173, inciso II da Constituição Federal

Justificativa

Contratação de Exploração Industrial de Linha Dedicada para
atendimento ao CISCEA em São Paulo. A Viabilidade Técnica de
Atendimento - VTA realizada pela Gerência de Engenharia Comercial
identificou ausência de rede própria da Telebras. Após pesquisa de
preços entre prestadores com licença SCM, foi identificado solução de
atendimento através de rede de terceiros. A Gêrencia de Vendas
Governo e Corporativo comprovou que a despesa com a rede de
terceiros não produz resultado financeiro negativo na venda realizada.

Nome da Contratada AVVIO SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A
CNPJ do Contratado 05.872.814/0001-30
Vigência

01/04/2015 A 30/03/2018

Valor Total de 36
meses

220.000,00

Fiscais do Contrato

Leandro Rezende de Oliveira e Mayara Pinheiro Sena de Lima

Conta Contábil

3337960104

Contrato nº
Data de Assinatura

35/2015/2600-TB
13/03/2015

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

001/2015
13/03/2015

Objeto

Contratação de empresa especializada para a cessão de licença de
uso de software para a prestação do serviço de emissão de Notas
Fiscais Eletrônicas - NF-e pela Telebras, incluindo treinamento,
manutenção e suporte.

Fundamento Legal

Art. 24, Inciso II, Lei nº 8.666/93

Modalidade da
Licitação

Dispensa de Licitação.
Com a implantação do Plano Nacional de Banda Larga – PNBL a
Telebras implantou sites em todo o território nacional, estes sites são
compostos de equipamentos que por muitas vezes necessitam de
reparo, substituição ou mesmo ampliação, o que implica em transporte
de peças e equipamentos de acordo com a demanda, somada a esta
questão em 2014 foram criados escritórios regionais que igualmente
necessitam do recebimento de equipamentos oriundos da Sede ou de
outro escritório. Motiva-se então esta aquisição a fim de atender a
legislação fiscal vigente em território nacional para a emissão de Nota
Fiscal para transferência de equipamentos.

Justificativa

A Gerência 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.
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 APARECIDA DE GOIÂNIA 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

Ricardo Luiz Miranda de Souza e Gilmar Luiz Valverde de Carvalho

Contrato nº

Conta Contábil

3322410103

299/2014

36/2015/2600-TB PROCESSO Nº

Data de Assinatura

23/03/2015

Data de Publicação
no D.O.U.

25/03/2015

Objeto

Contratação de licenças do software SAP e da prestação dos serviços
de suporte técnico, via atendimento remoto, em regime de 24x7x365
(vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, trezentos e
sessenta e cinco dias por ano) e de atualização de versão do SAP, por
12 (doze) meses, prorrogável até o limite legal de 60 (sessenta)
meses, de acordo com este termo de referência

Fundamento Legal

Decreto 5450/2005

Modalidade da
Licitação

Pregão Eletrônico
Considerando que a Telebras adquiriu em 2012 a solução SAP como
ferramenta de tecnologia da informação para suportar a gestão
integrada dos processos, dentre os quais se destacam:
O SAP - Enterprise Resource Planning; SAP Environmment Health &
Safety (EHS) Management; SAP Supplier Relationship Management
(SRM); SAP Customer Relationship Management (CRM).
Para

Justificativa

garantir

o

correto

funcionamento

da

solução

fazem-se

necessários a contratação de suporte técnico e atualizações de
versões. Os problemas técnicos da ferramenta deverão ser atendidos e
solucionados pelo fornecedor, além disso, a solução deve ser
atualizada com correções e novas versões quando necessário.
A estimativa de acréscimo de licenças é baseada no aumento de
número de empregados na Telebras, os quais obrigatoriamente
necessitam de acesso a ferramenta para executar suas atribuições;
Já no caso do suporte técnico e manutenção com atualização de
versão SAP é relacionado diretamente ao número de licenças.

Nome da Contratada Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnologicos S.A
CNPJ do Contratado 01.645.738/0001-79

Vigência

23/03/2015 a 22/03/2016

Valor Total

1.819.000,00

Fiscais do Contrato

Miriam Ester Sucena Silva e Dalva Helena Rosa Ferreira

Conta Contábil

3322410103

Contrato nº
Data de Assinatura

Objeto

37/2015/2600-TB
04/03/2015

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

394/2014
13/03/2015

Participação através de patrocínio da TELEBRAS na Feira e
Congresso Futurecom 2015, organizada exclusivamente pela
Provisuale Participações Ltda. O evento acontecerá do dia 26 ao
dia 29 de Outubro de 2015 no Transamérica Expocenter em São
Paulo – SP.

Fundamento Legal

Art. 25 da Lei nº 8666/93

Modalidade da
Licitação

Inexigibilidade
A Telebras tem como objetivo ser reconhecida como uma empresa
forte e competitiva, que contribui para o desenvolvimento social e
econômico do país, promovendo o acesso aos serviços de
telecomunicações, detentora de um backbone nacional de
qualidade e de tecnologia moderna, responsável pela política de
inclusão digital por meio da ampliação de acessos em banda larga
em todo o país, que atenda ao Programa Nacional de Banda Larga
(PNBL) com qualidade e melhor custo x benefício, para isso é de
suma importância a participação da Telebras em eventos que
promovam sua marca e seus serviços.
A Futurecom é o maior e mais qualificado evento do setor de
Telecomunicações e Tecnologia da Informação da América Latina,
e, por esta razão, uma excelente oportunidade para que a Telebras
possa apresentar ao mercado os seus produtos, ofertas de novas
soluções e serviços de valor agregado, como também, conhecer a
mais abrangente exposição tecnológica realizada na América
Latina, com demonstração de serviços, soluções, aplicações,
sistemas e tecnologia

Justificativa

Com a participação na Futurecom 2011, 2012, 2013 e 2014, a
Telebras realizou mais de 5.000 (cinco mil) contatos entre
provedores, grande clientes e fornecedores, além da visibilidade
para sua marca por meio das diversas mídias espontâneas no
evento (imprensas nacional e internacional). O objetivo para o ano
de 2015 é aumentar ainda mais o potencial estratégico do Evento,
trazendo mais contatos e relacionamentos por meio de uma
localização privilegiada e próxima às principais empresas de
Telecomunicações.
O Congresso Futurecom tem como objetivo reunir as forças de
mercado, proporcionando às empresas e aos profissionais
participantes um ambiente adequado e estimulante para o
desenvolvimento de negócios, de relacionamentos e de
conhecimentos.
O Congresso é reconhecido pela sua excelência de conteúdo, pelo
seu alto padrão de qualidade e pela presença dos mais
destacados profissionais e executivos do Brasil e do exterior.
Ressalte-se, ainda, que durante o evento acontece a mais
abrangente exposição tecnológica realizada na América Latina,
com demonstração de serviços, soluções, aplicações, sistemas e
tecnologia.

Nome da Contratada PROVISUALE PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ do Contratado 03.938.595/0001-19
Vigência

04/03/2015 a 31/12/2015

Valor Total

360.000,00

Fiscais do Contrato

Mariana Boavista R. da Cunha e Karine Jorge de Castro

Contrato nº
Data de Assinatura

Objeto

38/2015/2600-TB
03/03/2015

Conta Contábil

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

393/2014
06/03/2015

Participação através de patrocínio da TELEBRAS no LAAD
Defence & Security 2015 - Feira Internacional de Segurança
Pública e Corporativa, organizada exclusivamente Clarion Events
Brasil Exibições e Feiras Ltda. O evento acontecerá dias 14 a 17
de abril de 2015 no Rio Centro – Rio de Janeiro – RJ.

Fundamento Legal

Art. 25 da Lei nº 8666/93

Modalidade da
Licitação

Inexigibilidade

Justificativa

3337960104

A Telebras tem como objetivo ser reconhecida como uma empresa
forte e competitiva, que contribui para o desenvolvimento social e
econômico do país, promovendo o acesso aos serviços de
telecomunicações, detentora de um backbone nacional de
qualidade e de tecnologia moderna, além de implementar a rede
privativa de comunicação da administração pública federal, apoiar
e suportar políticas públicas em banda larga, provendo
infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações
prestados por empresas privadas, estados, municípios e
entidades sem fins lucrativos com qualidade e melhor custo x
benefício, para isso é de suma importância a participação da
Telebras em eventos que promovam sua marca e seus serviços.
LAAD Defence & Security 2015 – Feira Internacional de Segurança
Pública e Corporativa – reúne empresas nacionais e
internacionais que fornecem tecnologias, equipamentos e
serviços para Segurança Pública, Forças Policiais, Forças
Especiais, Forças Armadas, Law Enforcement, Homeland Security
e
gestores
de
segurança
de
grandes
corporações,
concessionárias de serviços e infraestrutura crítica do Brasil e
América Latina. A feira LAAD Defence & Security, levará para a
audiência presente no Rio Centro, de 14 a 17 de abril de 2015,
fóruns de debate e de apresentação do estado da arte em
segurança pública e corporativa.

Na edição anterior do LAAD Defence & Security 2013, o evento
reuniu mais de 34.000 visitantes, 128 delegações oficiais de 61
países, 15 ministros de defesa, 663 expositores e 21 pavilhões
nacionais.
A participação da Telebras, empresa de economia mista, está
compatível com o público-alvo do evento e com as atribuições da
estatal, some-se a isto, a oportunidade de realização de negócios,
atualização de conhecimentos e participação em debates onde se
discutirá políticas de serviços e infraestrutura na segurança
pública e corporativa da América Latina, o qual a Telebras tem a
responsabilidade na consecução de inúmeros objetivos.
A participação da Telebras no LAAD Defence & Security 2015 –
Feira Internacional de Segurança Pública e Corporativa pretende
ter como resultado a criação de um banco de dados consolidado;
a geração de vendas/receita para a empresa; o contato com
clientes e fornecedores importantes na área de segurança e
defesa; uma maior visibilidade para a marca Telebras e a geração
de mídia espontânea;
A Clarion Events Brasil Exibições e Feiras Ltda é a fornecedora
exclusiva do evento. E as atividades tratadas neste evento são
únicos e exclusivos da Clarion Events Brasil Exibições e Feiras
Ltda .
O patrocínio acima mencionado foi aprovado na milésima
ducentésima vigésima-primeira (1221º) Reunião Ordinária da
Diretoria do dia 24/11/2014, cuja cópia da ata encontra-se anexo,
outrossim os trâmites deste patrocínio estão de acordo com a
prática nº 405-210-101 aprovada em 26/06/2012.
Nome da Contratada Clarion Events Brasil Exibições e Feiras LTDA
CNPJ do Contratado 10.432.341/0001-90
Vigência

04/03/2015 a 31/12/2015

Valor Total

177.960,00

Fiscais do Contrato

Mariana Boavista R. da Cunha e Karine Jorge de Castro

Conta Contábil

9043002000

Contrato nº
Data de Assinatura

Objeto

40/2015/2600-TB

PROCESSO Nº

445/2013

Data de Publicação
10/04/2015
no D.O.U.
Contratação, mediante Ata de Registro de Preços nº 10/2014-TB, para
a prestação de serviços de avaliação técnica do valor de locais para
locação ou de compra e venda, para implantação de sites do backbone
óptico, ponto de presença e metropolitano, de interconexão óptica, de
estações de atendimento remota, repetidora de rádio, em áreas de
busca definidas, que satisfaçam a todos os requisitos técnicos e legais,
definidos pela legislação aplicável e pela TELEBRAS. Tais estações
têm por objetivo dar continuidade à implantação do Programa Nacional
de Banda Larga – PNBL, em diversos estados do país: (AC, AM, PR,
RS, RO, RR, SC e SP), consoante às disposições contidas nos artigos
1º e 4º do Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 2010, que estabelece as
diretrizes do Programa Nacional de Banda Larga – PNBL
27/03/2015

Fundamento Legal

Decreto 7892/2013

Modalidade da
Licitação

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 10/2014

Justificativa

Diante da insuficiência de saldo dos quantitativos de aquisições de
licenciamento de locais disponíveis no oprimeiro e segundo contrato
firmado com a empresa Telmont para atender a demanda de estações
previstas para atender as demandas do planejamento de 2015.

Nome da Contratada TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A
CNPJ do Contratado 18.725.804/0001-13,
Vigência

27/03/2015 a 26/03/2016

Valor Total

181.628,22

Fiscais do Contrato

Conta Contábil

9132320197

Contrato nº
Data de Assinatura

41/2015/2600-TB
04/03/2015

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

396/2014
11/03/2015

Objeto

Participação através de patrocínio da TELEBRAS no 7º ISP –
Encontro Nacional dos Provedores de Internet, organizada
exclusivamente pela ABRINT - Associação Brasileira de
Provedores de Internet e Telecomunicações. O evento acontecerá
dias 01 a 03 de junho de 2015 no Centro de Convenções Frei
Caneca em São Paulo - SP.

Fundamento Legal

Art. 25, da Lei nº 8666/93

Modalidade da
Licitação

Inexigibilidade
O 7º. ISP – Encontro Nacional dos Provedores de Internet irá
reunir o principal público-alvo da Telebras, os provedores de
internet, e irá debater assuntos de suma importância como o
PNBL – Programa Nacional de Banda Larga.
Pelo 7º ano consecutivo, a ABRINT realizara o "Encontro Nacional
de Provedores de Internet", evento que reúne provedores
regionais de todo país para debater políticas para o setor, novas
tecnologia, possibilidades de mercado entre outros assuntos de
interesse dos provedores regionais. O comitê gestor de internet
no Brasil já divulgou um levantamento que revela que juntos os
provedores regionais representam a 4ª maior força de
comunicação do país. Nas ultimas seis edições do "Encontro
Nacional de Provedores de Internet", a maciça participação de
empresas e profissionais de todo o país e também do exterior,
assim como a qualidade e conteúdo das apresentações e
discussões consolidaram essa iniciativa como o evento de maior
importância do setor de provimento de acesso à Internet em
Banda Larga. Esses números e o público presente estão em linha
com o objetivo comercial da Telebras, que é atuar diretamente
com os provedores gerando receita e contatos importantes.

Justificativa

A participação da Telebras, empresa de economia mista, está
compatível com o público-alvo do evento e com as atribuições da
estatal, some-se a isto, a oportunidade de realização de negócios,
atualização de conhecimentos e participação em debates onde se
discutirá políticas de inclusão digital, a exemplo do contido no
Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), o qual a Telebras tem
a responsabilidade na consecução de inúmeros objetivos.
A participação da Telebras no 6° Encontro Nacional de Provedores
de Internet em 2014 gerou uma ampliação de contrato de 300MB
para 1GB do cliente WSP – MA. Em 2015, a participação da
Telebras pretende ter como resultado a criação de um banco de
dados consolidado com os provedores; a geração de
vendas/receita para a empresa; o contato com fornecedores
importantes; uma maior visibilidade para a marca Telebras e a
geração de mídia espontânea;
A ABRINT é a fornecedora exclusiva do evento. E as atividades
tratadas neste evento são únicos e exclusivos da ABRINT.
O patrocínio acima mencionado foi aprovado na milésima
ducentésima vigésima-primeira (1221º) Reunião Ordinária da
Diretoria do dia 24/11/2014, outrossim, os trâmites deste patrocínio
estão de acordo com a prática nº 405-210-101 aprovada em

26/06/2012,.
Nome da Contratada ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E
TELECOMUNICAÇÕES-ABRINT
CNPJ do Contratado 11.369.542/0001-52
Vigência

04/03/2015 a 31/12/2015

Valor Total

47.362,50

Fiscais do Contrato

Mariana Boavista R. da Cunha e Karine Jorge de Castro

Contrato nº
Data de Assinatura

Objeto

Conta Contábil

3337960104

42/2015/2600PROCESSO Nº
445/2013
TB
Data de Publicação
27/03/2015
09/04/2015
no D.O.U.
Contratação, mediante Ata de Registro de Preços nº 07/2014TB, para a prestação de serviços de avaliação técnica do valor
de locais para locação ou de compra e venda, para
implantação de sites do backbone óptico, ponto de presença e
metropolitano, de interconexão óptica, de estações de
atendimento remota, repetidora de rádio, em áreas de busca
definidas, que satisfaçam a todos os requisitos técnicos e
legais, definidos pela legislação aplicável e pela TELEBRAS.
Tais estações têm por objetivo dar continuidade à implantação
do Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, em diversos
estados do país: (AP, CE, DF, GO, MA, MT, MS, PA, PI e TO)
consoante às disposições contidas nos artigos 1º e 4º do
Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 2010, que estabelece as
diretrizes do Programa Nacional de Banda Larga – PNBL,

Fundamento Legal

Decreto 7892/2013

Modalidade da Licitação

Adesão à ata de Registro de Preços nº 07/2014-TB

Justificativa

Diante da insuficiência de saldo dos quantitativos de
aquisições de licenciamento de locais disponíveis no oprimeiro
e segundo contrato firmado com a empresa CLEMAR
ENGENHARIA LTDA GRUPO II para atender a demanda de
estações previstas para atender as demandas do planejamento
de 2015.

Nome da Contratada

CLEMAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ do Contratado

83.932.418/0001-64

Vigência

27/03/2015 a 26/03/2016

Valor Total

430.264,79

Fiscais do Contrato

-

Conta Contábil

9132320197

Contrato nº
Data de Assinatura

Objeto

43/2015/2600-TB PROCESSO Nº

445/2013

Data de Publicação
09/04/2015
no D.O.U.
Contratação, mediante Ata de Registro de Preços nº 07/2014-TB,
para a prestação de serviços de avaliação técnica do valor de
locais para locação ou de compra e venda, para implantação de
sites do backbone óptico, ponto de presença e metropolitano, de
interconexão óptica, de estações de atendimento remota,
repetidora de rádio, em áreas de busca definidas, que satisfaçam
a todos os requisitos técnicos e legais, definidos pela legislação
aplicável e pela TELEBRAS. Tais estações têm por objetivo dar
continuidade à implantação do Programa Nacional de Banda
Larga – PNBL, em diversos estados do país: (AL, BA, ES, MG,
PB, PE, RJ, RN e SE) consoante às disposições contidas nos
artigos 1º e 4º do Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 2010, que
estabelece as diretrizes do Programa Nacional de Banda Larga –
PNBL
27/03/2015

Fundamento Legal

Decreto 7892/2013

Modalidade da Licitação

Adesão à ata de Registro de Preços nº 07/2014-TB

Justificativa

Diante da insuficiência de saldo dos quantitativos de aquisições
de licenciamento de locais disponíveis no oprimeiro e segundo
contrato firmado com a empresa CLEMAR ENGENHARIA LTDA
GRUPO III para atender a demanda de estações previstas para
atender as demandas do planejamento de 2015.

Nome da Contratada

CLEMAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ do Contratado

83.932.418/0001-64

Vigência

27/03/2015 a 26/03/2016

Valor Total

236.828,84

Fiscais do Contrato

Conta Contábil

9132320197

