Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

Convocação para Assinatura Contrato
Processo Licitatório nº 14/2017.
Pregão Presencial nº 04/2017.
Objeto: Fornecer conexão com a Internet através de “LINK INTERNET IP DEDICADO
conforme especificações do Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 04/2017, para a Câmara
Municipal de Timbó (SC).

O Presidente da Câmara Municipal de Timbó, vereador Douglas Emanuel
Marchetti, CPF nº 004.269.799-90 no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, CONVOCA o representante legal da empresa TPA
Telecomunicações Ltda, CNPJ nº 02.255.187/0001-08, com sede na Rua General
Osório, nº 311, sala 604, Centro, Timbó (SC) – CEP: 89120-000, vencedora do
Pregão Presencial nº 04/2017, Processo Licitatório nº 14/2017, para no prazo de
cinco dias, contados do recebimento desta, para comparecer na Câmara de
Municipal de Timbó, na Rua Honorato Tonolli, s/nº, Bairro das Nações, Timbó
(SC) para assinar o contrato referente à licitação destacada, pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital e no Artigo 81
da Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: Fornecer conexão com a Internet através de
“LINK INTERNET IP DEDICADO”, para a conexão da rede local de computadores e
desta à Internet com velocidade e banda garantida de 60 mbps – velocidade de
download e 60 mbps de velocidade de upload. Internet Banda Larga 35 mbps de
download e de 03 mbps de upload exclusiva para conexão sem fio com o objetivo
de permitir maior controle e segurança no uso da rede interna além da melhoria na
qualidade da internet para usuários para acesso de internet sem fio e a hospedagem
de website, incluídos materiais para a instalação. Conforme proposta apresentada
no Pregão Presencial nº 04/2017, pelo valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e
quinhentos reais) para o período de 12 meses.
Timbó (SC), 18 de dezembro de 2017.

Douglas Emanuel Marchetti
Presidente
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