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 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  10/2016 - PR

13/2016

13/2016

11/01/2016

11/01/2016

Folha:  1/2

Item

1 11,000

Quantidade

SV

Unid

Fornecimento e suporte técnico de um 

Especificação

________

Marca

2.700,0000

Preço Unit. Máximo

29.700,0000

Total Preço Máximo

link de acesso à rede mundial de 

computadores - Internet, com velocidade 

de 15 Mb (Quinze Megabits por segundo), 

Full Duplex, com garantia mínima de 80% 

da banda, com 8 IP ?s fixos disponíveis. 

O link deverá ser instalado no prédio do 

Centro Administrativo Municipal e a 

empresa deverá dar garantia de 90% de 

velocidade dos 15 Mbps, tanto para 

download como para upload, vinte e 

quatro horas por dia, sete dias por 

semana, com atendimento telefônico no 

sistema 24x7 (Vinte e quatro horas por 

dia e sete dias por semana). O tempo 

máximo para solução de problemas é de 05 

(cinco) horas, a contar da abertura do 

  
chamado. O tempo máximo permitido de 

queda do link será de 08 (oito) horas 

por mês, sem penalidades. Após o período 

de 08 (oito) horas, as penalidades serão 

  
as seguintes: - até 09 Horas sem 

conexão no mês: Multa (ou retenção de 

valores) de 05% do valor mensal do 

  
contrato; - De 09 a 16 horas sem 

conexão no mês: Multa (ou retenção de 

valores) de 10% do valor mensal do 

  
contrato; - Acima de 16 horas sem 

conexão no mês: progressão da multa em 0,

62% a mais por hora até o limite de 30%, 

sujeito na hipótese de reincidência à 

rescisão contratual.

2 8,000 SV Instalação e enlace de equipamentos via 

________

375,0000 3.000,0000

rádio 5.8 ghz adquiridos pela 

Administração Municipal, tendo ponto de 

saída no prédio do Centro Administrativo 

Municipal, ligando a Secretária de Saude,

 Secretária Social, CRAS, Secretária de 

Educação/Centro Municipal de Ensino Luiz 

Zanchett, Creche Tia Hilda, Creche Dona 

Tereza, Museu Adelino Zanchett, 

Secretária de Obras somando 8(oito) 

pontos de distribuição. Nesses pontos 

não haverá link de acesso direto a 

internet, será utilizado somente para 

interligação de rede privada da 

Administração Municipal. O alinhamento 

dos equipamentos deve ficar de tal 

maneira a garantir o trafego de pelo 



 Item Quantidade
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13/2016
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menos 4(quatro) mbps . A empresa 

vencedora deverá disponibilizar 

Assistência Técnica 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, com os seguintes prazos 

  
de atendimento: O tempo máximo para 

solução de problemas é de 05 (cinco) 

horas, a contar da abertura do chamado.  

  
- O tempo máximo permitido para 

conserto de equipamentos externos e/ou 

restabelecimento da conexão em qualquer 

ponto da rede, é de 08 (oito) horas por 

mês, sem penalidade. Após este período, 

segue o seguinte quadro de penalidades:  

  
- até 09 Horas sem conexão no mês: 

Multa (ou retenção de valores) de 10% do 

  
valor mensal do contrato;  - De 09 a 

16 horas sem conexão no mês: Multa (ou 

retenção de valores) de 20% do valor 

  
mensal do contrato;  - Acima de 16 

horas sem conexão no mês: progressão da 

multa em 0,62% a mais por hora até o 

limite de 30%, sujeito na hipótese de 

reincidência à rescisão contratual.

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

32.700,0000


