AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018

ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO, Presidente da
Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, torna público, a quem interessar, que se
acha instaurado na Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, o Processo de
Licitação Pública na modalidade de TOMADA DE PREÇOS do tipo menor valor
global, para selecionar e Contratação de serviços de acesso dedicado à internet, com
disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP,
com 99%¨de garantia da banda, o link deverá disponibilizar no mínimo 5 IPs
fixos válidos livres, devendo estar disponível em qualquer horário para
download/upload durante todos os dias da semana, sistema com IP valido, serviços
entregue através de conexão por cabo de fibra óptica, com capacidade total de 20MB
dedicado, distribuídos na Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – MS, com
fornecimento dos equipamentos necessários á execução do serviço e suporte
técnico. A presente licitação é EXCLUSIVA PARA ME (microempresa), EPP(em
presa de pequeno porte) e/ou MEI (microempreendedor individual) e se
submete ao disposto na Lei Co mplementar nº 123/2006, que estabelece normas
relativas ao tratamento diferenciado e favorecido às ME- Microempresa e EPP Empresas de Pequeno Porte, com alterações pela Lei Complementar 147/2014. A pa
sta contendo o edital e anexos poderá ser obtida pelos interessados,
independentemente de qualquer pagamento, nos dias úteis, no horário de expediente
da Câmara Municipal, (07:00 às 13:00 horas) na Câmara Municipal, sito à Rua
Ulisses Medeiros de Figueiredo nº 4015 – Jardim São Bento – Aparecida do Taboado
– MS. O Edital poderá ser solicitado sem quaisquer custos, também através do email cm.aptaboado@bol.com.br para conhecimento e análise, contudo caso a
empresa pretenda efetivamente participar do certame, deverá dirigir-se à sede da
Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – MS sito à Rua Ulisses Medeiros de
Figueiredo n.º 4015, no prazo legal, das 07:00 às 13:00 horas – MS para fazer a
devida solicitação formal para efetiva participação do certame. Os envelopes deverão
ser entregues até às 08h50min. do dia 31 de outubro de 2018, ficando designada a
audiência inicial para a abertura dos envelopes, para esta mesma data às 09h00min,
com ou sem a presença dos concorrentes. Os horários referidos são de Mato Grosso
do Sul. Valor total máximo estimado desta licitação é de R$ 19.800,00 (valor
anual/12 meses) sendo o valor máximo mensal, R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e
cinquenta reais) Aparecida do Taboado, 08 de outubro de 2018.
ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO
PRESIDENTE

