PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº34/2011
Processo nº 226/2011‐RR
Pregão Eletrônico nº 30/2011 SRP
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e onze, de um lado a União,
através da Justiça Federal de 1ª Instância ‐ Seção Judiciária de Roraima, com registro
no CGC/MF nº 05.438.430/0001‐03 e sede na Av. Getúlio Vargas, 3999, Bairro
Canarinho, Boa Vista RR, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, neste ato
representado pela Diretora Administrativa, Sra. Leotávia Helena Fraxe de Queiroz,
CPF nº 323.129.892‐04, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Portaria/DIREF 233, de 30.09.2010, assinado pelo Diretor do Foro da Seção Judiciária
de Roraima, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis,
de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 30/2011, e observadas às condições do edital que integra este
instrumento de registro, resolve registrar os preços cotados, relativamente aos
produtos especificados no Anexo I do edital, que passa a fazer parte, para todos os
efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços
apresentadas pelo licitante classificado em primeiro lugar, por item. Este
instrumento não obriga a ADMINISTRAÇÃO a firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s),
obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a
preferência de fornecimento, em igualdades de condições. A Administração designará
um gerente para o acompanhamento dos preços registrados. Os preços ofertados,
especificação, quantidade estimada, marcas, empresa e representante legal,
encontram‐se enunciados no anexo da presente ata. O presente registro de preços
terá vigência de 25/11/2011 à 24/11/2012. A assinatura da presente ata implicará
plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas no Edital de
licitação e seus Anexos. A presente Ata será divulgada no site da SJRR no portal da
internet no endereço www.jfrr.jus.br, bem como publicado no Diário Oficial da União,
na forma de extrato, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº
8.666/93. Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas mediante termo
aditivo formalizado entre as partes. Para dirimir questões oriundas do presente
contrato, fica eleito o Foro da Seção Judiciária de Roraima. Eu ________ Nílton
Dall’Agnol, Supervisor da Seção de Compras e Licitações lavrei o presente Termo com
vista da Assessoria Jurídica desta Seccional.

LEOTÁVIA HELENA FRAXE DE QUEIROZ

GILMAR MORAIS DOS SANTOS

Diretora da Secretaria Administrativa

Representante da Empresa
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ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2011
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2011
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 34/2011,
celebrada entre a SJRR e os fornecedores abaixo qualificados, cujos preços, ficam
registrados por item, observada a ordem de classificação, objetivando o compromisso
de fornecimento de material de processamento de dados e aparelhos e
equipamentos de comunicação.
FORNECEDOR: NEWLINE COM. E REP. DE PRODUTOS DE ENGENHARIA LTDA ‐ ME
CNPJ: 13.954.796/0001‐63
Fone(61) 3399‐8320 / 2708 Fone/Fax:
END.: Av. Sucupira, Módulo 85 – Riacho Fundo I – Brasília ‐ DF
CEP: 71.825‐300
Site:
E‐mail: licitacao@nline.com.br
Representante Legal: Gilmar Morais dos Santos
Cargo que Ocupa: Gerente Comercial CPF: 611.481.801‐68
Fone:
Banco: BRB
Agência: 241
C/C: 016371‐2
Valor
Und.
Qtd.
Descrição/Marca
Item
Unitário
Radio Comunicador Digital, com as seguintes
características:
"
Não necessita de licença da Anatel, devido
à freqüência que opera; ACIDADE
"
Comunicações privativas utilizando o FHSS;
"
Recebimento, retorno, origem de chamadas
privativas (tom de alerta/ alerta vibratório
VibraCall);
"
Chamada privativa de grupo;
"
Atribuição de um nome para chamada de
grupo e chamada privativa;
"
Conector de acessório de áudio de 2 pinos
com tampa fixa;
R$ 675,00
01.
Und.
15
"
Capacidade
de
monitoramento
e
desabilitação e monitoramentos remotos;
"
Bateria de L‐íon de 1200 mah, com
capacidade para até 14,5 horas de operação cada
vez que a bateria for recarregada;
"
Carregador de mesa de 1 hora;
"
Indicador de bateria;
"
Clip de cinto com suporte;
"
Revestimento externo de policarbono,
robusto e compacto, com cobertura de borracha
confortável ‐ 13,2 cm A x 5,8 cm L x 3,5 cm P;
"
Atende às especificações militares 810 C,
D, E e F para impacto,vibração, umidade, poeira e
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temperaturas extremas;
"
Leve, Áudio claro e Visor luminoso com
gráfico completo, ajuste de contraste e
cronômetro luminoso;
"
Controle eletrônico ligado/desligado;
"
Controle eletrônico de volume alto/baixo;
"
Capacidade para armazenar até 150 nomes;
"
Notificação de recebimento de chamada
"
Estojo móvel; EFICIÊNCIA
"
Banda ISM de 900MHz (902‐907 MHz, 925‐
928 MHz);
"
Mais de 20 grupos privativos;
"
Chamada pública de grupo;
"
Mais de 50 grupos públicos;
"
Identificação de chamada;
"
Últimas chamadas ‐ 10 últimos envios de
mensagens;
"
Tom de alerta e Transferência de
chamadas;
"
Mensagens pré‐definidas para resposta
rápida e fácil;
"
Identificação da chamada via canal de RF
"
Clonagem de configuração unidade para
unidade (via cabo de clonagem opcional)
"
Origina e recebe atualização de dados via
canal de RF;
"
Capacidade para até 25 mensagens (15
disponíveis e 10 pré‐programadas);
"
Recebimento e origem das mensagens de
texto;
"
Possibilita criação de mensagens (via Mini
Teclado opcional);
"
Mostra data e horário das mensagens de
texto (SMS) Aplicação de S MS baseada em
software.
Especificações:
"
Faixa de freqüência 900 MHz ISM FHSS
(902‐907 MHz, 915‐928 MHz):
"
Armazenamento de nomes 100 (Divididos
entre grupo / individuais);
"
Programação Padrão 5 Grupos Públicos
"
Fonte de Alimentação 3,8V ± 0,4 V;
"
Dimensões aproximadas 13,2cm A x 5,7cm
L x 3,5cm P;
"
Receptor
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"
Sensibilidade (3% de Sensibilidade BER) ‐
125 dBm
"
Estabilidade de Freqüência (de ‐30º C a
+60º C) ± 0.0005% (± 5PPM)
"
Rejeição de Espúrias 55 dB
"
Imunidade de Bloqueio:
"
Interferente de ±500 KHz a ±1 MHz 75 dB
"
Interferente de ±1 MHz a ±15 MHz 80 dB
"
Saída de Áudio em < 5% de Distorção 1W
"
Transmissor
"
Saída RF 1W
"
Espaçamento de Canal 50 kHz
"
Estabilidade de Freqüência (de 0º C a 60º
C) ± 0.0005% (± 5PPM)
"
Espúrias/Harmônicos 500 uV/m ( 3m)
"
Resposta de Áudio:
"
(de 6 dB/oct.Premphasis, de 300 a 30000
Hz) +1, ‐3 dB
"
Distorção de Áudio
"
em 1000 HZ, 60% de desvio máximo
nominal. <3%
"
Transmissão ACCPR ‐50 dBc
"
Modulação FCC FSK 900 MHz ISM FHSS de 8
níveis

03.

Und.

30

Fone de Ouvido com Microfone e PTT in line que
Permita a comunicação sem ter que tirar o rádio
do estojo.
O botão PTT ativa o microfone quando o usuário
precisar falar. Compatível com o radio descrito
neste termo.

R$ 53,00
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