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Formulário para proposta de Preços 

 

À Comissão Permanente de Licitações do SAAE de Pocrane – MG.  

EMPRESA:______________________________________________________ 

CNPJ:_____________________________Email_________________________ 

TEL_________________________ENDEREÇO:________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. Contratação de empresa especializada que detenha autorização/concessão 

para prestação de serviço de fornecimento de acesso à internet através de link 

dedicado, via fibra óptica, ip dedicado com 150mb, com transmissão de dados 

durante 12(doze) meses, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 

semana, sem franquias, incluindo instalação de infraestrutura e manutenção 

para atender as necessidades do SAAE DE POCRANE - MG.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA:  

2.1. Atender ao Saae de Pocrane - MG, melhorando continuamente a estrutura 

da sede do SAAE; 

 2.2. Garantir o acesso ininterrupto à Internet para manutenção e garantia da 

continuidade dos serviços que dependem deste acesso; 
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 2.3. Permitir a evolução das aplicações, com base na utilização da Internet, 

visando atender os anseios dos servidores;  

2.4. Dar mais qualidade à transmissão de dados, voz e imagem;  

2.5. Ter acesso a conteúdo públicos da rede, utilizar ferramentas e sistemas de 

informações nos sites governamentais. Recebimento e envio de e-mails.  

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE  

3.1. A especificação e quantidade estão abaixo descritas:   

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QT. V UNIT V. 

TOTAL 

01  FORNECIMENTO DE ACESSO À 

INTERNET ATRAVÉS DE LINK 

DEDICADO, VIA FIBRA OPTICA 

ip DEDICADO COM150MB,  

DURANTE 12 MESES, 24 (VINTE 

E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 

(SETE) DIAS POR SEMANA, 

SEM FRANQUIAS, INCLUINDO 

INSTALAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA E 

MANUTENÇÃO. 

MÊS  12   

 

4. REQUISITOS TÉCNICOS  

4.1. ESCOPO  

4.1.1 Fornecimento de acesso à Internet através de link dedicado, de 150Mb 

para Download e Upload, por meio de Fibra Óptica, ip dedicado, durante 24 (vinte 
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e quatro) horas por dia, 7 (sete) dia por semana, 365 (trezentos sessenta e cinco) 

dias por ano, sem franquias, incluindo instalação de infraestrutura e manutenção.   

 

4.2. CARACTERÍSTICAS  

4.2.1 O meio físico de comunicação entre a Contratante e a Contratada deverá 

ser através de enlace fibra óptica e rede própria, não podendo ser contratada a 

última milha de terceiros;  

4.2.2 O fornecimento de todos os equipamentos necessários (roteador, modem, 

interface, cabos, conectores, etc.) para conexão na Contratante, correrá por 

conta da Contratada;  

4.2.3 A Contratada não poderá filtrar, de nenhuma forma, os pacotes oriundos 

ou destinados à Internet;  

4.2.4 A Contratada não poderá estabelecer qualquer tipo de restrição ao uso do 

serviço contratado, seja de tempo, quantidade de dados trafegados, tipos de 

dados em trânsito, porta lógica ou serviço.   

 

4.3. ENDEREÇOS DE IP  

4.3.1. O IP poderá ser público desde que atenda a demanda da contratante. 

4.3.2 A Contratada deverá estar apta a fornecer e suportar endereços IPv6.   
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4.4. SERVIÇO  

4.4.2 A Contratada deverá disponibilizar ferramenta, através de portal ou 

endereço web, de monitoramento de utilização, aferição de velocidade, taxa de 

transmissão, taxa de erros, etc., bem como data e hora de abertura de solicitação 

para atendimento, data e hora do atendimento inicial e data e hora da conclusão 

do atendimento;  

4.4.3 A ferramenta deverá consolidar as informações em tempo real (utilização 

corrente) bem como gerar registros históricos de consumo diário, semanal e 

mensal.  

 

Validade da Proposta: _____________ 

 

Local:               data ___/____/______ 

 

 

 

Assinatura do Responsável da Empresa 

Carimbo CNPJ  


