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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 059/2019  
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 227/2019 – SRP 
 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na sede do TRT da 15ª 
Região, localizada na Rua Barão de Jaguara, 901, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-927, o 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, daqui em diante designado 
meramente TRT, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.773.524/0001-03, neste ato representado por 
seu Diretor-Geral Substituto, Gustavo Fachim, de acordo com as atribuições que lhe foram 
conferidas, por delegação de competência, pela Portaria DG 01/2018, de 13/12/2018, em 
conformidade com o resultado do Processo de Compra em epígrafe, devidamente homologado 
conforme fls. 1271 do aludido processo, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, bem como da Lei n.º 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05 e do Decreto n.º 7.892/13, 
REGISTRAR OS PREÇOS para eventual fornecimento de solução para manter o funcionamento 
dos Subsistemas de Armazenamento de Dados IBM, modelo V5030, deste Tribunal dentro das 
metas de disponibilidade após encerramento da sua garantia, da empresa abaixo identificada cuja 
prestação foi adjudicada na licitação, conforme descrito no quadro abaixo. As especificações 
técnicas constantes do Processo de Compra supra mencionado, bem assim os termos da proposta, 
integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. Este registro de preços 
tem validade de 12 (doze) meses, nos termos do artigo 12, caput, do Decreto nº 7.892/2013. 

 

EMPRESA 
 

LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇAO EM INFORMÁTICA, com sede na 
Rua Boris, nº 90, Conjunto 02, Centro, Fortaleza/CE, CEP: 60.060-190, inscrita no CNPJ n.º 
19.877.285/0001-71, telefone: (85) 3466-8000, e-mails: felipe.rodrigues@lanlink.com.br e 
adm.licitacao@lanlink.com.br, cuja proposta foi formalizada pelo Sr. Kleper de Carvalho Porto, 
portador do CPF n.º 228.798.033-49. 

 

LOTE 1 

IT DESCRIÇÃO DO OBJETO QTDE  
VL. UNIT. 

(R$) 
VL. TOTAL 

(R$) 

1 

Conjunto de discos SSD, licenciados e instalados, para expandir 
a capacidade bruta dos equipamentos IBM StorWize V5030 do 
TRT15, em, no mínimo, 7,2 TB, nos termos e condições 
constantes do edital e seus anexos. 
Marca/Modelo: IBM, “3.8 TB 2.5 Inch Flash Drive 
Capacidade nominal de armazenamento por unidade do conjunto: 
7,6 TB 

40 
conjuntos 

17.360,76 694.430,40 

2 

Conjunto de discos SAS, licenciados e instalados, para expandir a 
capacidade bruta dos equipamentos IBM StorWize V5030 do 
TRT15, em, no mínimo, 38,8 TB, nos termos e condições 
constantes do edital e seus anexos. 
Marca/Modelo: IBM, “2.4 TB 10K 2.5 Inch HDD 
Capacidade nominal de armazenamento por unidade do conjunto: 
40,8 TB 

15 
conjuntos 

37.915,27 568,729,05 

3 
Unidade de Gaveta de expansão licenciada e instalada, nos 
termos e condições constantes do edital e seus anexos. 
Marca/Fabricante: IBM, modelo: “V5000 SFF Expansion”. 

14 
unidades 

39.878,77 558.302,78 

Valor Total do Lote     1.821.462,23 
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LOTE 2 

IT DESCRIÇÃO DO OBJETO QTDE  
VL. UNIT. 

(R$) 
VL. TOTAL 

(R$) 

1 

Fornecimento de novo equipamento de armazenamento de dados 
(storage) com capacidade nominal bruta de 460 TB (Terabytes), 
nos termos e condições constantes do edital e seus anexos. 
Marca/Fabricante: IBM, modelo: “V5030E” 

2 
unidades 

683.212,49 1.366,424,98 

1.1 
Serviços de instalação física e ativação do item 1 desta tabela, 
nos termos e condições constantes do edital e seus anexos. 
Prazo 10 dias úteis após a entrega do item 1. 

2 
unidades 

86.006,52 172.013,04 

2 

Treinamento para 06 técnicos da CONTRATANTE, no ambiente 
operacional ofertado (hardware e software) e na operação do 
equipamento, nos termos e condições constantes do edital e seus 
anexos. 

1 unidade 82.238,62 82.238,62 

3.1 

Conjunto de discos com, no mínimo, 1/10 (um décimo) da 
quantidade de discos com tecnologia SSD ofertada no ITEM 1 
deste lote, instalados e licenciados para expansão da capacidade 
de armazenamento, nos termos e condições constantes do edital 
e seus anexos. 
Quantidade: 2; 
Marca: IBM, Modelo: “3.84TB 12Gb SAS 2.5 Inch Flash Drive; 
Capacidade nominal de armazenamento em TB: 7,68 TB. 

16 
conjuntos 

17.360,76 277.772,16 

3.2 

Conjunto de discos com, no mínimo, 1/10 (um décimo) da 
quantidade de discos com tecnologia SAS ofertada no ITEM 1 
deste lote, instalados e licenciados para expansão da capacidade 
de armazenamento, nos termos e condições constantes do edital 
e seus anexos. 
Quantidade: 17; 
Marca: IBM, Modelo: 2.4TB 10K 2.5 Inch HDD; 
Capacidade nominal de armazenamento em TB: 40,8 TB. 

16 
conjuntos 

37.915,27 606.644,32 

4 
Unidade de Gaveta de expansão licenciada e instalada, nos 
termos e condições constantes do edital e seus anexos. 
Prazo de entrega 60 dias corridos. 

16 
unidades 

24.656,05 394.496,80 

Valor Total do Lote     2.899.589,92 

 

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 4.721.052,15 

VALIDADE DA ATA: 06/10/2020 
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E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias 
de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão 
por bom, firme e valioso.  

 

Campinas, 07 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 
GUSTAVO FACHIM 

 
 
 
 
 
 

LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇAO EM INFORMÁTICA 

REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________________ 
 

CPF: ___________________________________________________________________ 
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