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PREGÃO PRESENCIAL V 20/20Í7-SEADM
OB.IETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA AS SE
MUNICIPAIS

IAS

Após análise do processo e estantJu de acordo com os procedimentos adotados, dentro da
modalidade de licitação a que se refere o Pregão Presencial N." 20/2017-SEADM, do tipo menor preço
global, tudo de conformidade com as regras estipuladas pela Lei n° 10.520, de 17/07/2002. Decreto n°
3.555. de 08/08/2000. Decreto n° 3.693 de 20/12/2000, Decreto n° 3.784 de 06/04/01 e demais legislação
correlata, aplicando se. subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93. com suas alterações e demais
exigências deste Kdital. ADJUDICAMOS o ohjeío do ilcm em favor da empresa adiante, por apresentar
menor preço final, como segue:
1)
ITEM

01

02

04

05

06

BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EWEL1-ME - CNPJ.: 12.021.435/0001-00
ESPECIFICAÇÃO
Serviços de fornecimento de internei v i a Hbra óptica com
velocidade de 23 Mbps do ponlo de origem n .
Prefeitura Municipal de Tiunyiia. para a Si-i-retaria de
Administração, em seus diversos seiores c demais secretarias
instaladas na sede da Prefeitura Municipal de Tianguá,
implantação de 1 1 ramal:, de sistema voip (vo/. sobre ip) e
Serviço de manutenção preveni i vá e corretiva na rede.
conforme necessidade da menciona
- ..ria.
Serviços de fornecimento Lie internei via fibra óptica com
velocidade de 2 Mbps do ponto de origem na Sede da
Prefeitura Municipal de Tianguá par;: a Secretaria de
Cultura, implantação de 1 ramal de MSiema voip (vo/ sol ré
i p f , Serviço de manutenção preventiva e corretiva na rede.
conforme necessidade da Decretaria.
Serviço-- Je " . ( X - c i m e n t o de internei via fibra óptica com
velocidade de í2 Mbps do pomo de origem na Sede daPrefeitura Municipal de Tianguá para a Secretaria de
Educação, implantação de 6 ramais de sistema voip (voz
sobre ip) c serviço de manutenção p r e v e n t i v a e cor: cliva na
rede. conforme necessidade da mencionada S^
Serviços de fornecimento '.!e internet via fibra óptica com
velocidade de '8 Mbps do ponto de ir v
na "•< :de da
Prefeitura Municipal de 'í ianguá para as escolas urbanas c
rurais, implantação de i 8 ramais de sistema voip (vo/. sobre
ip) e serviço de manutenção preventiva e corretiva na rede,
conforme necessidade da mencionada Secretai i,i
Serviços de fornecimento de internet via fibra óptica com
velocidade de 25 Mbps do pomo de erigem na Sede da
Prefeitura Municipal de '1 ianguá para a Secretaria de
Finanças, em seus diversos setores. implantação de 6 ramais
de sistema voip (vo/ sobre ip) e Serviço de manutenção
preventiva e correu vá na rede. vontbrme necessidade da
mencionada secretaria.
Serviços de fornecimento de internet via fibra óptica com,
velocidade de "!5 Mbps do ponlo de nnucTn IM Sede ri;;

CND.

QTDE.

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

Mês

12

1.635,30

19.623,60

Mês

12

142.20

1.706,40

Mês

12

2.275,50

27.306.00

Mês

12

1.279.61

15.355,30

Mês

12

1.777.25

21.327,00

Mês

12

1.777.25

21.327,00
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Prefeitura Municipal de Tianguá para a Secretaria Jc
Infraestrutura. Turismo e Meio Ambiente e praças públicas
da sede e distritos, implantação de 2 ramais de sistema u)ijj
(vo/ sobre ip) e Serviço de manutenção preventiva u corretiva
na rede. conforme necessidade_d_a mer
Serviços de fornecimento de internet via fibra óptica com
velocidade de 5 Mbps do ponto de ony,em na Sede da
Prefeitura Municipal de l ianmia para o l>tparíarnen(n
Municipal de Transito e Rodovias, implantação de l ramal
de sistema voip (vo/ sobre ip) e Serviço de manutenção
preventiva e corretiva na rede. conforme :
.'de tio

•

;DE.

ESPECIFICAÇÃO

Serviços de fornecimento de internet via fibra óptica com
velocidade de 4 Mbps do ponto Je origem tia Sede da
Prefeitura Municipal de fianguã para a Secretaria de
Juventude, F.sporte e La/e r. que .será dKtribuido em todos os
departamentos desta secretaria, implantação de 2 ramais de
sistema voip (vo/ sobre ip). Serviço de manutenção
preventiva e corretiva na rede, conforme necessidade da
secretaria.
Serviços de fornecimento de internet via fibra óptica com
velocidade de 26 Mbps do ponto de origem na Sede da
Prefeitura Municipal de Tiangtm para a Secretaria de Saúde,
em seus diversos setorex implantação de 25 ramais de
vsiema voip (vo/ sobre ip) que será distribuído em Iodos os
departamentos desta secretaria e serviço de manutenção
preventiva e corretiva na rede. conforme necessidade da
mencionada secretaria.
Serviços de fornecimento de internei via fibra òpliea com
velocidade de 25 Mbps do ponto de origem na Sede da
Prefeitura Municipal de Tianyua para as l;BS's da sede e
rurais, implantação de 26 ramais de sistema voip (vo/ sobre
jp) e serviço de manutenção preventiva e corretiva na rede,
conforme necessidade das mencionadas i
Serviços de fornecimento de internet via fibra óptica com
velocidade de 2 Mbps do ponto de origem na Sede da
Prefeitura M u n i c i p a l de Tianguá para o CERF.ST,
implaniação de l ramal de sistema voip (voz sobre ip^ e
serviço de manutenção preventiva e corretiva na rede,
ncessidade do .
Serviços de fornecimento de internet via fibra óptica com
velocidade de 2 Mbps do ponto de origem na Sede daPrefeitura Municipal de Tianguá para o CAPS, implantação de
! ramal de sistema voip (vo/ sobre ip) e Serviço de
manutenção preventiva e corretiva na rede. conforme
necessidade tio mencionado ^
Serviços de fornecimento de internei via fibra óptica com
velocidade de 10 Mbps do ponte* de origem na Sede da
Prefeitura M u n i c i p a l de Tianguá para o 1GD/SIJAS Secretaria do Trabalho e Assistência Social, implantação de
8 ramais de sistema voip (vo/ -,obrc i p i e serviço de
manutenção preventiva e corretiva na rede. conforme
necessidade da mencionada Secretaria.
Serviços de fornecimento uc inienie' \a fibra óptica com
velocidade de 18 Mbps do pomo de origem na Sede da
Prefeitura Municipal de l ianguá para o Cadastrei Único.
implantação de l ramal de sJstem a \ i p (v oz_ só h ré ip) e

Mês

12

Mês

IINIT.

VALOR
TOTAL

355.45

4.265,40

284.35

3.412,20

.848.60

22.183,20

VALOR

Mês

12

1.777.25

21.327,00

Mês

12

142,20

1.706,40

; '•

142.20

1.706.40

i l

710.90

8.530,80

.279.61

15.355,30
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serviço de- manutenção preventiva e corretiva na rede,
conforme m > e? • id;ide do mencionado se.
Serviços de fornecimento de internet via fibra óptica eom
velocidade de 5 Mbps do ponto de ori-em na Sede da
Prefeitura Municipal de Cianguá para o CRAS I e 11.
urbanas e distrilus, implantação de 4 ramais de sistema wip
(vo/ sobre ip) t serviço de manutenção preventiva e corretiva
na rede. conforme necessidade dos mencionados setores.
S L -r\s de iòrnecimenio de internei via fibra óptica com
velocidade de 5 Mbps do pomo de origem na Sede da,
Prefeitura Municipal de 'I iangitit para u CRFAS, áreas
urbanas e distritos, implantação de 1 ramal de sistem'
(\o/ sobre ip) e .serviço de manutenção preventiva c corretiva
na rede. amluniie necessidade do iiieiiai.jusdii seti ir
Serviç'.. l<
;iccimemo de internei \a illva óptica com
velocidade de 2 Mbps do ponlo de origem na Sede da
Prefeitura Municipal de Tianguá para o Conselho Tutelar,
implantação de 1 rama! de sistema voip (vo/ sobre ip) e
serviço de manutenção preventiva e correi i vá na rede,
conforme necessidade do mencionado setor,
Serviços de fornecimento de internet via fibra óptica com
velocidade de 2 Mbps do ponto de origem mi Sede da
Prefeitura Municipal de Tianguá para o CRM - CENTRO
DE REFERÊNCIA DA MULHER. impiuV^çâu de 1 ramal
de .sistema voip (vo/ sobre ip) e serviço de manutenção
preventiva e corre! i vá na rede. conforme necessidade do
mencionado seior.
Serviços de fornecimento de internet via libra óptica com
velocidade de 4 Mbps do pomo de origem na Sede da'
Prefeitura Municipal de Tianguá para o PA M M A E ('AÇA,
implantação de 2 ramais de sistema voip ( \ t v sobre ip) e
serviço de maiiuicnçàu preventis;: e
irretiva rui rede.
conforme necessidade do iner:.
Serviços de fornecimento de internei via fibra óptica com
• dadc íle 4 Mbp.s do ponto de origem na Sede da
Prefeitura Municipal de Tianguá para o CRAS BELA
VISTA, áreas urbanas e distritos, implantação de 2 ramais de
sistema voip (vo/ sobre ip) e serviço de manutenção
preventiva e correiiva na rede. conforme necessidade Jns
mencionados setores.

t N D.

QTDE.

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

Mês

12

355,45

4.265,40

Mês

12

355,45

4.265,40

Mês

12

142,20

1.706,40

Mês

12

142,20

1.706,40

Mês

12

284,35

3.412,20

Mês

12

284,35

3.412,20

RS

203.900,00

VALOR TOTAL

Finalizando, registramos que o total adjudicado c de RS 203.900,00(du/entos e três mil e
novecentos reais)
Tianguá-Ce. 29 de Agosto de 2017.
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