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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 21 de Outubro de 2020, às 14:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ            , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  16115, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  44/2020, Licitação nº 44/2020 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de serviço de banda IP Dedicado 100% garantido, disponibilizado por fibra óptica e redundância ativa via rádio em todos os
pontos, com sistema de indicadores de dados para rede, destinado para navegação e interligação para atendimento da Prefeitura
Municipal com suas Secretarias, Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de
Assistência Social do Município de Santo Amaro da Imperatriz.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr .  

Parecer da Comissão:

LOTE:  1

Item

Participante:

Especificação

11707 - MOREIRANET TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Serviço de IP dedicado de uso ilimitado, de alto
desempenho, por fibra óptica e redundância ativa via
rádio, na Prefeitura Municipal de Santo Amaro da
Imperatriz, com velocidade de 300Mbps (trezentos Mega
bits por segundo), full-duplex.

Mes 12,00  0,0000 2.393,40    28.720,80   

2 Serviço de IP dedicado de uso ilimitado, de alto
desempenho, por fibra óptica e redundância ativa via
rádio, nos 34 (trinta e quatro) órgãos do município, com
velocidade de 50Mbps (cinquenta Mega bits por segundo)
full-duplex, por cada local/mês

Mes 408,00  0,0000 448,7617 183.094,77   

3 Serviço de interligação ponto a ponto, via fibra óptica e
redundância ativa via rádio, na Prefeitura Municipal de
Santo Amaro da Imperatriz, com velocidade de 340Mbps
(trezentos e quarenta Mega bits por segundo), full duplex,
para concentrar a interligação entre a Prefeitura Municipal
de Santo Amaro da Imperatriz com os 34 (trinta e quatro)
órgãos do município.

Mes 12,00  0,0000 0,9972 11,97   

4 Serviço de interligação ponto a ponto, via fibra óptica e
redundância ativa via rádio, nos 34 (trinta e quatro) órgãos
do município, com velocidade de 10Mbps (dez Mega bits
por segundo) full-duplex, por cada local/mês, para
interligar os órgãos do município a Prefeitura Municipal de
Santo Amaro da Imperatriz.

Mes 408,00  0,0000 89,7523 36.618,94   

5 Serviço de interligação ponto a ponto, via fibra óptica e
redundância ativa via rádio, na Policia Militar, com
velocidade de 200Mbps (duzentos Mega bits por segundo)
full-duplex, para interligar a Policia Militar com as 20
(vinte) câmeras de monitoramento.

Mes 12,00  0,0000 0,9972 11,97   

6 Serviço de interligação ponto a ponto via fibra óptica e
redundância ativa via rádio, nas 20 (vinte) câmeras de
monitoramento, com velocidade de 10Mbps (dez Mega
bits por segundo) full-duplex, por cada local/mês, para
interligar as 20 (vinte) câmeras de monitoramento com a
Policia Militar.

Mes 240,00  0,0000 89,7523 21.540,55   
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7 Serviço de instalação de 01 (um) link dedicado de
300Mbps (trezentos Mega bits por segundo), 34 ( trinta e
quatro) links dedicado de 50Mbps (Cinquenta Mega bits
por segundo) cada, 01 (um) concentrador ponto a ponto
com capacidade de 340Mbps (trezentos e quarenta Mega
bits por segundo) na Prefeitura Municipal de Santo Amaro
da Imperatriz para interligar com os 34 (trinta e quatro)
órgãos do município, 34 (trinta e quatro) ponto a ponto
com capacidade de 10Mbps (dez Mega bits por segundo)
cada, nos órgãos do município para interligar com o
concentrador na Prefeitura Municipal de Santo Amaro da
Imperatriz, 01 (um) concentrador ponto a ponto com
capacidade de 200Mbps (duzentos Mega bits por
segundo) na Policia Militar para interligar com as 20
(vinte) câmeras de monitoramento, 20 (vinte) ponto a
ponto com capacidade 10Mbps (dez Mega bits por
segundo) cada, nas câmeras de monitoramento para
interligar com o concentrador na Policia Militar. Todos os
links devem ser via fibra óptica e com redundância ativa
via rádio.

un 1,00  0,0000 0,9972 1,00   

Total do Participante -------->
_________________________

270.000,00   

Total Geral ----------------------> 270.000,00   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

ALESSANDRA KRAUTZ COELHO

Luciana de Oliveira

Ana Paula Kuhnen Martins

Santo Amaro da Imperatriz,  21  de  Outubro  de  2020

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 Assinatura dos representantes das empresas que esti veram presentes na sessão de julgamento:

LUIZ ROBERTO SCHWINDE MOREIRIA - ................................................................. - Representante

RICARDO MARTINSDANIELEWICZ - ................................................................. - Representante


