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Valor Anual
Quantidade
Estimada/

Mensal

R$ 851.880,00
RS 70.990,00R$ 70,99

Contratação de empresa de

telecomunicações Paru a

prestação de serviço (com lP
válido, conforme a necessidade)
para acêsso à internet através de

um link dedicado de até 1,000

megabye (MB), com internet (via
fibra ótica ou via údio na âtea

rural), para atender a Prefeitura

Municipal de Santa lzabel do Pará

e as demais secretarias que

compõem a Esfera Administrativa
Municipal, por um Período de L2

(doze) meses.

O serviço deverá ser entregue nos

endereços constantes nos Pontos

mapeados, conforme tabela 5,2do
Termo de Referência.

Declaro que nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com

impostos, taxas, frete, seguros, e quaisqú outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos

RrspoNsÁvEl PELA corAÇÃo: Nero
FoNp pane coNrAro: (gl)3245 466 Cnt vt-tn 98124-6840

ValtoapB DA PRoPosrA: 90 DIAS

MARITUBA, 13 de Janeiro de2023
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Govn coNExÃo r soluçÃo EIRELI

Rod. BR 316, Km 15, Rua Transjuta SN, 5 - óácoüvitle - Marituba/Pa' CEP: 67'200'000

CNPJ: 04.568.900/0001'90
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À pnereruRA MUNIcIPAL DE sANTA IZABEL Do PARA

A/C SETOR DE COMPRAS.
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coTAçAO

Quantidade
Estimada/

Mensal

Rs 825,800,00
R$ 68.900,00Rs 68,90

Contratação de empresa d" 
I

telecomunicações Para a

prestação de serviço (com lP

válido, conforme a necessidade)

para acesso à internet através de

um link dedicado de até 1,000

megabyte (MB), com internet {via

fibra ótica ou via rádio na área

rural), para atender a Prefeitura

Municipal de Santa lzabel do Pará

e as demais secretarias que

compõem a Esfera Administrativa

Municipal, Por um Período de L2

(doze) meses.

O serviço deverá ser entregue nos

endereços constantes nos Pontos

mapeados, conforme tabela 5.2

do Termo de Referência'

Declaro que nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem' inclusive as despesas com

impostos, taxas, frete, seguros, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos

Respot'tsÁvrl Pem corRÇÃo:

FoNE pARA coNrAro: (gLl 98444-4854 I 98416-1285

E-MAIL: MARTINS.N ET.EMC@GMAIL.COM

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 OIAS

BerÉu/Pn, 16 oe IANEIRO oe 2023'

MARTINS. NET SERVICOS DE

TELECOMUNICACOES

LTDA:094370860001 99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA/PE
SETOR DE COMPRAS
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R$ 1.194.000,00R$ 99.500,00R$ 99,50MB

@resa de

telecomunicações para a prestação de

serviço (com lP válido, conforme a

neceôsidade) para acêsso à internet

através de um link dedicado de até

1,000 megabYte (MB), com internet
(via fibra ótica ou via rádio na área

iural), para atender a Prefeitura

Municipal de Santa lzabel do Pará e

as demais secretarias que compÕema

Esfera Administrativa Municipal, por

um perÍodo de 12 (doze) meses.
O serviço deverá ser entregue nos

endereçôs constantes .no.s Pontos

mapeaóos, conÍorme tabela 5.2 do

Termo de Referência

VALOR TOTAL: R$ í.194'000'00
(Um Milhão Cento e Noventa e Quatro Mil Reais)

e o compõem' inclusive

despesas com impostor, t"*rr, frete, segJros, e quaisquer outros que incidam direta ou indiqrtame
./

RespottsÁvEL PELA corAÇÂo: DANIEL (91) 99914-7465

VRutonoe DA PRoPosrA: 90 ons

Snxrn lsnaeL Do PARÁ, 18 oe lnuetno oe 2023'

E§Envcos EIRELI

EDUARDO DIAS DA SILVA

PRODADOS ..

COMERCIO E

SERVICOS DE

TECNOLOGIA
LTDA:17191"83
90001 57

Assinado de forma
digitat por

PRODADOS

çoMERCIO E

StrRvtcos oe
TEENCILOGIA
LTDA:1 71 91 839000
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'57 - Santa lzabel (lo Partl - Pard
cNPJ. N',. I 7. 1 9 1.839/000 I

objeto: contratação de empresa de telecomunicaçÕes para a prestação d.e serviço (com lP válido'

conforme a necessidaããl pár, acêsso à internet atiavés'de um link dedicado de até 1,000 megabyte

aúài ;", inteinet tvúÍoia ótica ou via ráàiô na área rural), para atender.a. Prefeitura Municipal de

Santa lzabel do pará e as demais secretarias que compõem a Esfera Administrativa Municipal, por um

período de 12 «Oo=el-mãses.'ó.t"1riç" J9v1a,ser entregue nos endereços constantes nos Pontos

conforme tabela 5.2 do Termo de Referencia'
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Assunto: COfnçAO
Â Frefeitura Municipal de Santa lzabel Do Para

AJT §[TCIR DÊ COMPRAS

lnfornramos sos senhores responsáveis que obtivemos resposta positíva à

atendirrrento em serviço cie Link Dedicado via fibr,a optica conforme solicitado'

Segue orçamento para planos de Link Dedicado: . .

:ltem

Responsável pela cotação: VOOB Telecom Ltda Epp

Fone: (91) 32488938
Validade da prclPosta: 90 dias

solicitaçâo de

Marituba, 23 feve ro ?023
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i Descrição
I

Quantidade
Estimadal

Mensal
Unidade

Valor
Unitário

Valor Mensal Valor Anual

iContrataçáo de empre§a de
: lelecomunicaçÕes parã a prestaçâo
,de serviço (com lP válido, conforme
r a necessidade) para ace§so à

: internet atravós de um link dedicado
:de até 1,000 megabYte (MB), com
: internet (via fibra otica ou via rádio

, na área rural), Para atender a

1 : Prefeitura Municipalde Santa lzabel
:do Pará e as demais secretarias que

cr:nrpÕem a Esfera Administratíva
, Municipal, Por un1 Periodo de 12

, (.doze) meses.
rO serviço deverá ser entregue nos

: endereços constantes nos Pontos

:mapeados, conforme tabela 4'2 do
iTormn drl Referência,

1000 MB R$ 67,00 R$ 67.000,00
R$ 804.000,00

'claro que nos preÇos açima estâo inclu

,postos. taxas. frete, seguros, e quaisqu

:rviços.

ídos todos os insumos que o compÔem, inclusive as despesas corl)

er outros que incidam direta ou indiretamente no Íornegmento d6s
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