
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL


AV. ERNESTO GABOARDI, 984


FONE 54-3613-2175


Edital de Licitação


DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 28/06/2021
Modalidade.:
 Processo de Dispensa

Numero.....:
 0018/21
 DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 29/06/2021


HORARIO......................:
 10:00


Fornecedor.:

Endereço...:

CGCMF......:

CGCICM.....:
 Fone..:

Cidade.....:
 Estado:
 CEP:


OBJETIVO:
 Contratação de serviços de fornecimento de acesso à internet, 

banda larga, por fibra ótica, para diversos prédios municipais, e 

hospedagem de e-mails.


ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO


01- Local da Entrega das Propostas.....: 


02- Local de Entrega do Objeto Licitado: 


03- Prazo de Entrega das Propostas.....: 


04- Prazo de Entrega do Objeto Licitado: 


05- Condições de Pagamento.............: 


06- Validade da Proposta...............: 


SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO


Objeto: Contratação de serviços de acesso à internet e hospedagem de e-mails.

Contratada:Net Way Provedor de Internet Ltda

Preço: R$ 2.896,10

Dotação Orçamentária:03.01-2009-339040/64; 04.01-2028-339040/126; 04.01-2029- 

339040/127;04.01-2032-339040/128;06.01-2074-339040/278;08.01-2121-339040/432.

Prazo da Contratação:01/07/2021 a 31/12/2021


        JUSTIFICATIVA: Contratação de serviços de fornecimento de acesso à internet, banda 

larga, por fibra ótica, para diversos prédios municipais, e hospedagem de e-mails.


        Trata-se de procedimento de dispensa de licitação, visando a contratação de serviços 

de acesso a internet banda larga, em fibra óptica, de prestador de serviços, por 

intermédio de dispensa de licitação nos termos do artigo 75, II, da Lei 14.133/21, 

mediante percepção de valor determinado.

        

        Com a presente busca o município manter os serviços de acesso à internet cujas 

velocidades foram recentemente aumentadas de modo significativo.


        O aumento da velocidade de acesso a internet em seus próprios é medida necessária. 

Contudo, dada a peculiaridade do objeto, tem-se que é necessário um tempo maior de 

análise e uso para ver se esta velocidade está adequada ou necessita ser aumentada.


        Deste modo, e na permissibilidade legal, temos que possível a contratação destes 

serviços, nesta modalidade, ao menos até o final deste exercício. 
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        Cada vez mais se necessita de internet com maior velocidade de envio e recebimento e 

sem oscilações. 


        Tendo em vista a necessidade e a legalidade, pelo limite do valor e peculiaridade dos 

serviços, enquadrado no limite estabelecido pelo dispositivo legal citado acima, 

entende-se configurada a hipótese de contratação mediante dispensa de licitação, 

amparada pelo artigo 75, II, da referida Lei.


        Assim como os serviços de acesso à internet são essenciais, justifica-se a presente 

contratação.


        Os preços, locaise velocidades são os que seguem:


1.        Serviço de conexão à internet fibra óptica,link dedicado, para o Centro 

Administrativo Municipal de Benjamin Constant do Sul, localizado na Avenida Ernesto 

Gaboardi 984 , Centro de Benjamin Constant do Sul. Com velocidade mínima (link) de 

102400 kbps (100 MB), 24 horas por dia, sete dias por semana, com disponibilidade 

mínima de 99,7%, latência de até 40ms e taxa de perda de pacotes menor que 2%, sem 

limitação de computadores dentro da capacidade do sistema, R$ 1.799,90;

2.        Serviçode conexão à internet fibra óptica Lan Connection 50 MB (VPN), nos seguintes 

pontos: Posto de Saúde (localizado na Rua da Matriz, 1081), Secretaria da Educação 

(localizado na Rua Germano Zanandrea, 1068), Colégio Benjamin (localizado na Rua 

Germano Zanandrea, 1070) Brigada Militar (localizada na Avenida Ernesto Gaboardi,  

Cras (localizado na Avenida Ernesto Gaboardi, 940),  Creche Municipal (localizada na 

Rua Germano Zanandrea, 1070), todos eles no Centro de Benjamin Constant do Sul, R$ 

701,40;

3.        Serviço de conexão à internet fibra óptica Lan Connection 10 MB (VPN),na garagem 

municipal, no endereço Avenida Gaboardi, 1050, Centro de Benjamin Constant do Sul, R$ 

49,90;

4.        Hospedagem de e-mails (disponibilidade de endereço de correio eletrônico reconhecido 

na internet, sem limite de capacidade de armazenamento por endereço, quantos forem 

necessários pelo município e serviço de hospedagem da homepage do município, R$ 344,90.


        Estando o preço compatível com os praticados no mercado, observada a singularidade e 

peculiaridade do objeto, no atendimento das disposições insertas no art. 72 e 

decorrentes da Lei Federal n° 14.133/21, com a devida publicação do ato concernente na 

imprensa oficial, restam atendidos os requisitos da dispensa da licitação a teor do 

artigo 75 II, daquele Texto Federal.


        Integra o presente, na forma de anexo:

        I - Proposta financeira;

        II - Ato constitutivo;

        III - Negativas fiscais;

        IV - Comprovação da compatibilidade do preço; 

        V -Comprovação de existência de dotação orçamentária.

        

        Assim, solicita-se o recebimento e processamento da presente ex vi legis.


        Benjamin Constant do Sul, RS, 25 de junho de 2021.


Márcio Cappelari

Secretária Municipal de Administração, Finanças de Planejamento


2




PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL


AV. ERNESTO GABOARDI, 984


FONE 54-3613-2175


ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO


Modalidade: Dispensa de Licitação nº 18/2021

Objeto: Contratação de serviços de acesso à internet e hospedagem de e-mails.

Contratada:Net Way Provedor de Internet Ltda

Preço: R$ R$ 2.896,10

Prazo da Contratação:01 de julho a 31 de dezembro de 2021.

        

        OBJETO: Contratação de serviços de fornecimento de acesso à internet, banda larga, por 

fibra ótica,para diversos próprios municipais, com as especificações técnicas 

indicadas.


        JUSTIFICATIVA: Trata-se de contratação de serviços de acesso à internet e para as 

diversas secretarias municipais.


        O termo de solicitação apresenta, de modo suficiente, o objeto, sua necessidade, 

justificativa do fornecedor, compatibilidade do preço e a existência de suficiente 

previsão orçamentária.


        Dá análise efetivada, diante do interesse público na contratação dos serviços, conclui-

se pela ratificação do presente procedimento de dispensa de licitação, com base nos 

fundamentos apreciados, para o fornecimento dos serviços de acesso à internet e 

hospedagem de e-mails para diversas secretarias municipais.


        Benjamin Constant do Sul, RS, 28 de junho de 2021.


Nilton José Valentini

Prefeito Municipal


Item
 Qtdade
 Unid.
 Especificação
 Valor Unit.
 Vlr. Total


OBJETO:
Contratação de serviços de fornecimento de acesso à internet, banda larga, por 

fibra ótica, para diversos prédios municipais, e hospedagem de e-mails.


001
 6
 UN
 1.        Serviço de conexão à internet fibra 

óptica, link dedicado, para o Centro 

Administrativo Municipal de Benjamin 

Constant do Sul, localizado na Avenida 

Ernesto Gaboardi 984, Centro de Benjamin 

Constant do Sul. Com velocidade mínima 

(link) de 102400 kbps (100 MB), 24 horas 

por dia, sete dias por semana, com 

disponibilidade mínima de 99,7%, latência 

de até 40ms e taxa de perda de pacotes 

menor que 2%, sem limitação de computadores 
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dentro da capacidade do sistema;

002
 6
 UN
 Serviçode conexão à internet fibra óptica 


Lan Connection 50 MB (VPN), nos seguintes 

pontos: Posto de Saúde (localizado na Rua 

da Matriz, 1081), Secretaria da Educação 

(localizado na Rua Germano Zanandrea, 

1068), Colégio Benjamin (localizado na Rua 

Germano Zanandrea, 1070) Brigada Militar 

(localizada na Avenida Ernesto Gaboardi,  

Cras (localizado na Avenida Ernesto 

Gaboardi, 940),  Creche Municipal 

(localizada na Rua Germano Zanandrea, 1070)


003
 6
 UN
 Serviço de conexão à internet fibra óptica 

Lan Connection 10 MB (VPN),na garagem 

municipal, no endereço Avenida Gaboardi, 

1050, Centro de Benjamin Constant do Sul;


004
 6
 UN
 Hospedagem de e-mails (disponibilidade de 

endereço de correio eletrônico reconhecido 

na internet, sem limite de capacidade de 

armazenamento por endereço, quantos forem 

necessários pelo município e serviço de 

hospedagem da homepage do município.


VALOR TOTAL:__________________________________


Observações do Proponente:


Autorização:
 NILTON JOSÉ VALENTINI

PREFEITO MUNICIPAL


, em 28 de Junho de 2021
BENJAMIN CONSTANT DO SUL


Assinatura e Carimbo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL


AV. ERNESTO GABOARDI, 984


FONE 54-3613-2175


RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Modalidade.:
 Processo de Dispensa

Numero.....:
 0018/21

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 28/06/2021


DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 29/06/2021

HORARIO......................:
 10:00


                            Recebemos cópia do processo licitatório conforme 

especificações acima,

bem como estamos cientes das condições gerais impressas na  mesma e as demais normas

que regem as licitações, especialmente a Lei Federal nº  8666/93 e suas alterações.


Carimbo:

Empresa:

Endereço:

Municipio:

Nome:


____/____/_______
Data Recebimento:
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