
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO

Secretaria de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO 14/2022 (SEIT)
(e-PAD:  27.057/2022)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO           01/01

Nº iden"ficador da licitação no site www.licitacoes-e.com.br: 95 19 31
 

Objeto: contratação de conexão de alta velocidade para a ampliação do anel óp&co metropolitano, pela

inserção de dois novos prédios na solução.

LOTE ÚNICO

Objeto Custo Mensal
Custo Total
(30 meses)

Contratação de conexão óp&ca na modalidade
fibra escura com suporte/manutenção

R$ 25.000,00 R$ 750.000,00

Valor Total                                                                                                                                                       R$ 750.000,00 (setecentos 
e cinquenta mil reais)

ADJUDICATÁRIO: American Tower do Brasil Comunicação Mul&mídia Ltda.

CNPJ: 30.552.887/0001-91

ENDEREÇO:  Rua Olimpíadas, 205 andar 8 conj. 84 sala 07 Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP.: 04.551-000

TELEFONE:  (31) 99731-6441 / 98671-3111

REPRESENTANTE LEGAL: Euler Rosa Miguel RG-M-8.043.311 SSPMG/ CPF-031.994.747-75 e Fabrício de Pena
Forte Nonato RG-10.334.062 SSPMG/ CPF-050.469.326-36

E.MAIL: euler.miguel@americantower.com 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/08/2022

GESTOR: Atuará como gestor o servidor Carlos Antônio Ferreira, Secretário de Infraestrutura Tecnológica e,
como suplente,  Ione Francisco Malheiros Tiberio.
FISCAL: Atuará como fiscal demandante, o servidor Gilcimar Cardoso Freire e, como seu subs&tuto, o servidor
Luiz Gustavo Sathler Dias. Como fiscal técnico o servidor Luiz Gustavo Sathler Dias, sendo seu subs&tuto
Gilcimar Cardoso Freire. Todos os fiscais estão lotados na Secretaria de Infraestrutura Tecnológica.

EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: A conexão deve interligar os prédios localizados nos endereços
Rua Goitacazes n.1475 - Barro Preto, Rua Curi&ba n. 835 - Centro, Rua Guaicurus n.201 - Centro e Avenida
Getúlio Vargas n.225 – Funcionários. Após a assinatura do contrato, a equipe técnica do Tribunal deverá emi&r
uma Ordem de Serviço (OS1), no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, solicitando a apresentação dos projetos
constru&vos da malha contratada. O fornecedor deverá apresentá-los no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

Deve constar, entre outras informações, o trajeto a ser seguido pelos cabos ao longo das ruas e avenidas.
Sendo aprovado, o Tribunal emi&rá outra Ordem de Serviço (OS2) autorizando o início da implantação. Após a
emissão da OS2, o fornecedor terá até 60 dias úteis para a entrega do objeto contratado em perfeitas
condições de operação. Comprovada essa conformidade, o Tribunal emi&rá um Termo de Recebimento
defini&vo e procederá ao pagamento da instalação. A par&r dessa data, terá início o primeiro ciclo mensal de
faturamento rela&vo aos serviços de locação/suporte/manutenção.



PRAZOS DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 30 (trinta) meses, a par&r da data da sua assinatura,
podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitada sua
duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993. A vigência contratual
não prejudicará a completa validade da garan&a do objeto.

     BELO HORIZONTE,

18 de agosto de 2022

Cláudia Sturzeneker Cypreste
Secretaria de Licitações e Contratos


