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Câmara Municioalde Jaauariúna

Estado de São Paulo

PREGÃO PRESENClJXL N' !)1}2Z21}2Q

Acha-se aberto na Câmara Municipal de Jagual-iúna, PREGÃO PRESENCI.AL N'
002/2020, TIPO: MEN'OR PREÇO UN'ITÁRIO, PROCESSO .ADM: N': 086/2020.

AUTORIZAÇÃO: PRESIDEN'TE DA CAM-A.RA -- VEREADOR WALTER LEIS TOZZIDE
CAM.ARGO.

Regência: Lei l0.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores e Leis Complementares 123/06 e 147/14,
Resolução desta Câmara Municipaln' 166/2013;

1. Para recebimento dos envelopes PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, bica determinado o dia 20 de outubro de 2020, até as 9h, no Plenário da Câmara
Municipalde Jaguariúna, Rua CoronelAmâncio Bueno, 446 Centro Jaguariúna/SP. CEP: 13910

009

2 -- OBJETO Contratação de serviços de telecomunicações para fornecimento, implementação,

operação e manutenção de links de comunicação de dados permanentes, em regime 24x7, para conexão
com a rede mundialde computadores -- internet -- por meio de infraestrutura de fibra ótica a ser instalado
na CÂMARA MUNICIP.AL DE JAGUARIÜNA -- CMJ, com fornecimento dos equipamentos

necessários à execução do serviço e suporte técnico;

2.2. Serão adquiridos 02 (dois) links de dados terrestres por fibra ótica, sendo:

2.2.2 01 (um) LINK DEDICADO de velocidade mínima de 100 (cem) Mbps Simétrico, Full-

Dup[ex, com ] 6 (dezesseis) ]Ps nuas, vá]idos e sequenciais;

2.2.2.2 01 (um) LINK NÃO DEDICADO (ADSL - Banda Larga) de velocidade mínima

60 (sessenta) Mbps com 01 (um) TP Fixo válido

3 0s interessados poderão extrair edital na íntegra a paí:tir do dia 06/10/2020, através do site:

www.]aguariuna.sp.leg.br, ou pessoalmente na sede da Câmara, endereço acima descrito.

4 -- Esclarecimentos, providências ou impugnações ao ato con'b,ocatório do pregão por qualquer pessoa

poderão ser solicitadas, por email ou pelo Protocolo Geral
desta Casa de Leis até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas Horário de

atendhnento das 08:30 as 17:00, de segunda a sexta feira de expediente normal, no endereço acima
descrito, telefones para contato (19) 3847-4336 ou (19) 3847 4320 -- Rosangela.

Jaguariúna, 05 de outubro de 2020.
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