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Item 1: ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 

Item 2: INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INTERNET 

PREÇOS 
2 

QUANTIDADE 
1 

PREÇO ESTIMADO 
R$ 2.100,02 (un) 

TOTAL 
R$ 2.100,02 

Valor Global: R$ 19.200,02 

Item 1: ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 
 

Preço Estimado: R$ 17.100,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 17.100,00 

 

  Relatório de Cotação: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET  

Pesquisa realizada entre 15/03/2021 16:16:48 e 15/03/2021 16:23:14 
 

Relatório gerado no dia 15/03/2021 16:25:42 (IP: 170.82.181.109) 
 
 
 
 

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL 
5 1 R$ 17.100,00 (un) R$ 17.100,00 

 
 
 
 
 

 
   Média dos Preços Obtidos: R$ 17.100,00  

 

 
 
 
 
 
 

   Média dos Preços Obtidos: R$ 2.100,02  

 

 

 
Valor do item em relação ao total 
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Detalhamento dos Itens 
 

89.1% 

Preço Compras 
Governamentais 

Órgão Público Identificação 
Data 
Licitação 

Preço 

1 Governo do Estado do Maranhão | Conselho Regional de Enfermagem do 
Maranhão COREN MA 

NºPregão:92020 
UASG:926473 

01/12/2020 R$ 17.100,00 

Valor Unitário R$ 17.100,00 

 

Preço Compras 
Governamentais 

Órgão Público Identificação 
Data 
Licitação 

Preço 

1 CâMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA NºPregão:72020 
UASG:927599 

08/01/2021 R$ 2.100,02 

Valor Unitário R$ 2.100,02 
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1 Unidade contratação de serviço de telecomunicações com fornecimento de 01 link dedicado full duplex simétrico, na velocidade de 100mb 
ps à rede de internet, para atender o comando-geral do pessoal - comgep e exclusivo a rede de internet via fibra óptica, com fornec 
imento de no mínimo 04 (quatro) ip's válidos, pelo período de 12meses. 

07.824.540/0001-39 ELO MULTIMIDIA LTDA. 
* VENCEDOR * 

R$ 14.400,00 

19.196.825/0001-51 ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA R$ 18.000,00 

15.800.409/0001-60 C. M. ENEAS EIRELI R$ 18.900,00 

08.804.362/0001-47 FACHINELI COMUNICACAO LTDA R$ 27.000,00 

07.017.934/0001-85 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA R$ 118.800,00 

Quantidade Descrição Observação 

 

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 17.100,00 

Órgão: Governo do Estado do Maranhão 
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN MA 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação para 
acesso à internet como link principal dedicado de 100 Mbps, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. 

Descrição: Acesso a Internet Via Cabo - Acesso a internet via cabo, link (banda) de 
100Mbits/s; dedicado (garantia de 100% da banda); fibra ótica até o servidor; 
instalação de equipamentos inclusos no valor do link, até o servidor; 
fornecimento de equipamentos através de comodato até o servidor; sem limite 
de download; assistência 24h, com restauração dos serviços em no máximo 4h 
(quatro horas), após o contato via telefone ou pessoalmente; substituição 
(equipamento novo) de qualquer equipamento danificado por intempéries, até o 
servidor; instalação do acesso ao link dentro da sala do servidor de internet; 

CatSer: 26484 - Acesso a internet via cabo 

Data: 01/12/2020 10:02 

Modalidade: Pregão Eletrônico 
SRP: NÃO 

Identificação: NºPregão:92020 / UASG:926473 
Lote/Item:  /1 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov. 
br 

Quantidade: 1 
Unidade: Mega bits/segundo 

UF: MA 

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final 

Descrição: Link Dedicado 100 Mbps, incluso instalação, manutenção e programação de todos os equipamentos necessários ao funcionamento do serviço 
 

Descrição: Acesso a internet via cabo, link (banda) de 100Mbits/s; dedicado (garantia de 100% da banda); fibra ótica até o servidor; instalação de equipamento 
s inclusos no valor do link, até o servidor; fornecimento de equipamentos através de comodato até o servidor; sem limite de download; assistência 24h, com res 
tauração dos serviços em no máximo 4h (quatro horas), após o contato via telefone ou pessoalmente; substituição (equipamento novo) de qualquer equipamen 
to danificado por intempéries, até o servidor; instalação do acesso ao link dentro da sala do servidor de internet; 

 

Descrição: Acesso a internet via cabo, link (banda) de 100Mbits/s; dedicado (garantia de 100% da banda); fibra ótica até o servidor; instalação de equipamento 
s inclusos no valor do link, até o servidor; fornecimento de equipamentos através de comodato até o servidor; sem limite de download; assistência 24h, com res 
tauração dos serviços em no máximo 4h (quatro horas), após o contato via telefone ou pessoalmente; substituição (equipamento novo) de qualquer equipamen 
to danificado por intempéries, até o servidor; instalação do acesso ao link dentro da sala do servidor de internet; 

 

Descrição: Acesso a internet via cabo, link (banda) de 100Mbits/s; dedicado (garantia de 100% da banda); fibra ótica até o servidor; instalação de equipamento 
s inclusos no valor do link, até o servidor; fornecimento de equipamentos através de comodato até o servidor; sem limite de download; assistência 24h, com res 
tauração dos serviços em no máximo 4h (quatro horas), após o contato via telefone ou pessoalmente; substituição (equipamento novo) de qualquer equipamen 
to danificado por intempéries, até o servidor; instalação do acesso ao link dentro da sala do servidor de internet; 

 

Descrição: Acesso a internet via cabo, link (banda) de 100Mbits/s; dedicado (garantia de 100% da banda); fibra ótica até o servidor; instalação de equipamento 
s inclusos no valor do link, até o servidor; fornecimento de equipamentos através de comodato até o servidor; sem limite de download; assistência 24h, com res 
tauração dos serviços em no máximo 4h (quatro horas), após o contato via telefone ou pessoalmente; substituição (equipamento novo) de qualquer equipamen 
to danificado por intempéries, até o servidor; instalação do acesso ao link dentro da sala do servidor de internet; 

 
 
 
 
 

Item 2: INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INTERNET 

 Preço Estimado: R$ 2.100,02 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 2.100,02 

Quantidade Descrição Observação 

1 Unidade INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INTERNET  

 

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R$ 2.100,02 

Órgão: CâMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

Objeto: Fornecimento e Instalação de link dedicado para acesso à internet através de 
fibra óptica para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Piraquara.. 

Data: 08/01/2021 09:07 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: NÃO 
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07.493.196/0001-42 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 
* VENCEDOR * 

R$ 2.100,00 

29.605.329/0001-68 EDSON RODRIGO MELLADO DE LIMA R$ 2.100,04 

Descrição: Serviço de Link Via Cabo - Serviço de link via cabo de Fibra Óptica, para 
conexão com a Rede Mundial de Computadores (Internet) com velocidades 
mínimas de 150 mbps para download e 150 mbps para upload, com 1 endereço 
válido para internet (IP). 

Identificação: NºPregão:72020 / UASG:927599 
Lote/Item:  1/1 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov. 
br 

Quantidade: 12 
Unidade: Unidade 

UF: PR 

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial 

Descrição: Serviço de link via cabo de Fibra Óptica, para conexão com a Rede Mundial de Computadores (Internet) com velocidades mínimas de 150 mbps par 
a download e 150 mbps para upload, com 1 endereço válido para internet (IP). 

 

Descrição: Link dedicado através de fibra óptica, para conexão com a Rede Mundial de Computadores (Internet) com velocidades mínimas de 150 mbps para d 
ownload e 150 mbps para upload, com 1 endereço válido para Internet (IP) 
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