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Solicita Adesão ARP 260/2020 - Celulares - EMATER

 

  A/C Rodrigo. 

Bom Dia! 

Solicitamos por gen�leza da manifestação técnica da Subsecretaria de Compras Governamentais quanto a
solicitação de adesão da  EMATER Goiás à Ata de Registro de Preços 260/2020 para fornecimento de serviços
de telefonia móvel.

Segue em anexo Carta da empresa ganhadora TIM manifestando o aceite em fornecer o quan�ta�vo
proposto.

Atenciosamente,  

Elton Minelli
Gestor Governamental
Gerência de Tecnologia
Fone: (62) 3201-8001 / 9536

 

ELTON MINELLI
ter 29/12/2020 12:19

Para:scg@economia.df.gov.br <scg@economia.df.gov.br>;

 1 anexo

CT RESPOSTA EMATER - 2020.pdf;
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Gestão de Atas

 

À Coordenação de Gestão de Suprimentos (SEEC/SEGEA/SCG/COSUP),

 

    Trata-se de solicitação de autorização para adesão a Ata de Registro de Preços (ARP) nº 0260/2020
- SEEC/SAGA/SCG/COSUP, proveniente do Pregão Eletrônico nº 0086/2020, rela�vo a Registro de Preços
para contratação de empresa para a prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) nas
modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN), Longa Distância Internacional (LDI), Roaming
Internacional e Internet Móvel, com fornecimento de equipamentos de telecomunicações, em regime de
comodato. validade até 24/11/2021.

    Nesse sen�do, esta Diretoria de Sistema de Registro de Preços (SEEC/SEGEA/SCG/COSUP/DIREP)
realizou análise da solicitação, para fins de cumprimento do con�do nos parágrafos 1º, 2º e 3º, do ar�go 2º,
da Portaria SEPLAG nº 265, de 07/06/2018, in verbis:

 

 

        Art. 2º (...)

        § 1º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este ar�go não poderão
exceder, por órgão ou en�dade, a cem por cento dos quan�ta�vos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços. (grifo nosso)

        § 2º O instrumento convocatório deverá prever que o quan�ta�vo decorrente das
adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quan�ta�vo de cada
item registrado. (grifo nosso)

        § 3º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira
aquisição ou contratação por órgão par�cipante do registro de preços, com exceção dos órgãos e en�dades
do Distrito Federal.

 

    Após análise do(s) quan�ta�vo(s) solicitado(s) e uma vez atendidos os requisitos norma�vos supra,
constatamos que o(s) item(ns) solicitado(s) é (são) passível(eis) de adesão, conforme quadro abaixo:

AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO Nº 209

N.º ARP: 0260/2020 N.º
PLS: 0024/2020 N.º PE: 0086/2020

Elemento
de
despesa:

3.3.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa
jurídica Validade: 24/11/2021

N.º
Processo
SEI:

00040-
00032768/2019-
11

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para a
prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) nas
modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN), Longa
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Distância Internacional (LDI), Roaming Internacional e Internet
Móvel, com fornecimento de equipamentos de
telecomunicações, em regime de comodato.

DADOS DA ADESÃO

Órgão
solicitante:

9999 - OUTROS Agência
Goiana de Assistência
Técnica, Extensão Rural e
Pesquisa Agropecuária -
EMATER-GO

Documento
de origem:

00040-
00000330/2021-
99

Valor
da
adesão:

R$
15.400,00

Autorizado
por: RODRIGO NUNES MACHADO Data da

autorização:
05/01/2021
16:55:34 OBS:

Conforme
solicitado
no O�cio nº
134/2020 -
EMATER,
02/12/2020.

ITENS

N.º
item Código Descrição

Valor
adesão
do item

Qtd
registrada

Qtd
solicitada
para
adesão

1 3.3.90.39.58.111.0017

LINHA DE VOZ, Descrição:
ligações locais (VC1) e LDN (VC2
e VC3) ilimitadas, envio de SMS e
MMS ilimitados, acesso à caixa
postal/secretária eletrônica
ilimitado, franquia mínima de
dados de 20GB, com
fornecimento de smartphone
�po 1 em comodato e SIM
CARD, Caracterís�cas Adicionais:
demais especificações conforme
Termo de Referência.

R$ 719,60 1068 7

2 3.3.90.39.58.111.0018 LINHA DE VOZ, Descrição:
ligações locais (VC1) e LDN (VC2
e VC3) ilimitadas, envio de SMS e
MMS ilimitados, acesso à caixa
postal/secretária eletrônica
ilimitado, franquia mínima de
dados de 20GB, com
fornecimento de smartphone
�po 2 em comodato e SIM
CARD, Caracterís�cas Adicionais:

R$
12.965,40

51504 343
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demais especificações conforme
Termo de Referência.

6 3.3.90.39.58.111.0022

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,
Descrição: serviço de
gerenciamento de uso do SMP
via web com auten�cação,
disponibilização de portal web
de acesso via internet para
permi�r a gestão e controle de
todas as linhas de voz
contratadas, Caracterís�cas
Adicionais: demais
especificações conforme Termo
de Referência.

R$
1.715,00 57120 350

 

    Ressalta-se também que a obtenção de autorização sem a efe�vação da contratação prejudica o
saldo para adesão, impedindo outros prováveis interessados de aderirem a Ata. Desta feita, é preponderante
que o órgão encaminhe nota de empenho de despesa, contrato ou outro instrumento equivalente em que
reste demonstrado que a aquisição do bem ou contratação do serviço foi efetuada, sobretudo no prazo
regulamentar de 90 dias após a presente autorização e respeitada a vigência da Ata, conforme §5º, ar�go 2º
da mesma Portaria.

    Diante do exposto, encaminha-se para análise e, caso julgue procedente, autorização da adesão.

 

Atenciosamente,

 

Rodrigo Nunes Machado

Diretor de Sistema de Registro de Preços

 

    RATIFICO o teor da presente Nota e com base no inciso XIII, art. 5º do Decreto nº
39.103/2018, AUTORIZO A ADESÃO.

    Res�tua-se a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária -
EMATER-GO para prosseguimento.

 

Atenciosamente,

 

 

Whesley Fernandes Henrique

Coordenador de Gestão de Suprimentos
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Documento assinado eletronicamente por WHESLEY FERNANDES HENRIQUE - Matr. 0273920-8,
Coordenador(a) de Gestão de Suprimentos, em 05/01/2021, às 17:32, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO NUNES MACHADO - Matr. 0273933-X,
Diretor(a) de Sistema de Registro de Preços, em 05/01/2021, às 18:21, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 53637399 código CRC= C46A472B.
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