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Pregão Eletrônico

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00011/2021
Às 13:52 horas do dia 15 de julho de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00011/2021, referente ao
Processo nº 2021/224418, o pregoeiro, Sr(a) AKYSON FERREIRA DA SILVA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação
Item: 1
Descrição: Serviço de link via cabo
Descrição Complementar: Serviço de link via cabo Serviços continuados de acesso à Internet, com link dedicado e
simétrico para upload e download, com velocidade mínima de 200 Mbps, franquia de consumo ilimitada (sem pacotes
de mensal e sem redução de velocidade), tráfego sem restrições de protocolo ou aplicação e com disponibilidade de
no mínimo 1 IP público válido. O link deverá ser fornecido por meio de fibra óptica, desde o provedor até o local da
efetiva prestação do serviço. As oscilações e interferências deverão ser próximas de zero, garantindo média mensal
de no mínimo 99% de disponibilidade e 99% da velocidade contratada. A disponibilidade do serviço deverá ser de 24
horas por dia e 7 dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 92.766,6000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: CLARO S.A. , pelo melhor lance de R$ 17.192,3500 .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

15/07/2021
13:52:15

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CLARO S.A., CNPJ/CPF:
40.432.544/0001-47, Melhor lance: R$ 17.192,3500

Item: 2
Descrição: Acesso a internet - stfc (banda larga)
Descrição Complementar: Acesso a internet - stfc (banda larga) Serviços continuados de acesso à Internet, com
link dedicado e simétrico para upload e download, com velocidade mínima de 100 Mbps, franquia de consumo
ilimitada (sem pacotes de mensal e sem redução de velocidade), tráfego sem restrições de protocolo ou aplicação e
com disponibilidade de no mínimo 1 IP público válido. O link deverá ser fornecido por meio de fibra óptica, desde o
provedor até o local da efetiva prestação do serviço. As oscilações e interferências deverão ser próximas de zero,
garantindo média mensal de no mínimo 99% de disponibilidade e 99% da velocidade contratada. A disponibilidade do
serviço deverá ser de 24 horas por dia e 7 dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Mega bits/segundo
Valor Estimado: R$ 16.230,1200
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Cancelado no julgamento
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Cancelado no julgamento 14/07/2021 13:38:15 Item cancelado no julgamento. Motivo: O item restou fracassado.

Fim do documento
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=951979&acao=A&tipo=t
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