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PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE INTERNET 

À Prefeitura Municipal de São João dos Patos — MA 
Av. Getúlio Vargas, 135 — Centro — CEP: 65.665-000 
Prestação de serviços e instalação de link de internet banda larga via fibra óptica e via rádio, para atender as 
necessidades da prefeitura municipal de São João dos Patos - MA. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso 
de link de acesso à internet banda larga para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de São 
João dos Patos/MA. 

~ 
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT. V. UNIT. V. MENSAL MESES 

TOTAL

GERAL 

1 

Fornecimento de link de acesso à internet, através de fibra óptica, com garantia 
de banda mínima de 80% de download e upload simétricos, sem restrições de 

portas, com disponibilidade 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 

07(sete)dias da semana, com fornecimento de roteador com interface gigabit e 

demais equipamentos para o perfeito funcionamento do link para atender as 
necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. O link deve ser 

distribuído para cada setor sendo 14 pontos na velocidade de 100 Mbps, 1 

ponto na velocidade de 200Mbps, 1 ponto na velocidade de 300Mbps e 7 

pontos na velocidade de 400Mbps. 

SERV 1 3.700,00 3.700,00 12 44.400,00 

2 

Fornecimento de link de acesso à internet, através de fibra óptica, com garantia 
de banda mínima de 80% de download e upload simétricos, sem restrições de 

portas, com disponibilidade 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 
07(sete)dias da semana, com fornecimento de roteador com interface gigabit e 
demais equipamentos para o perfeito funcionamento do link para atender as 
necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O link deve ser distribuído 
para cada setor sendo 5 pontos na velocidade de 100 Mbps, 11 ponto na 
velocidade de 200Mbps e 6 pontos na velocidade de 400Mbps. 

SERV 1 3.400,00 3.400,00 12 40.800 00 

3 

Fornecimento de link de acesso à internet, através de fibra óptica, com garantia 

de banda mínima de 80% de download e upload simétricos, sem restrições de 
portas, com disponibilidade 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 
07(sete)dias da semana, com fornecimento de roteador com interface gigabit e 
demais equipamentos para o perfeito funcionamento do link para atender as 
necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O link deve ser 

distribuído para cada setor sendo 2 pontos na velocidade de 100 Mbps, 1 ponto 

na velocidade de 200Mbps. 

SERV 1 380,00 380,00 12 4.560,00 

4 

Fornecimento de link de acesso à internet, através de fibra óptica, com garantia 

de banda mínima de 80% de download e upload simétricos, sem restrições de 

portas, com disponibilidade 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 
07(sete)dias da semana, com fornecimento de roteador com interface gigabit e 
demais equipamentos para o perfeito funcionamento do link para atender as 
necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O link deve 
ser distribuído para cada setor sendo 4 pontos na velocidade de 100 Mbps, 1 
ponto na velocidade de 300Mbps e 3 pontos na velocidade de 400Mbps. 

SERV 1 1.500,00 1.500,00 12 18.000,00 

TOTAL 8.980,00 12 107.760,00 



Valor mensal: Oito mil novecentos e oitenta reais. 
Valor Total Proposta: Cento e sete mil setecentos e sessenta reais. 

Prazo de validade da proposta: mínima de 30(trinta) dias. 
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Prazo de implantação: Em de 5 a 10 dias 
Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciária decorrente da execução dos serviços, 
bem como quaisquer outras obrigações tributárias ou previdenciárias que, porventura, possam incidir sobre o 
presente Contrato. 

Paraibano - MA, 7 de abril de 2022 
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F SLNA n° 

Ruhru.,4 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de 

uso de link de acesso à internei banda larga para atender as necessidades das diversas secretarias do Município 

de São João dos Patos/MA. 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT. V. UNIT. 
MENSAL 

MESES 
TOTAL

1 

Fornecimento de link de acesso à internet, através de fibra óptica, com 

garantia de banda mínima de 80% de download e upload simétricos, sem 

restrições de portas, com disponibilidade 24(vinte e quatro) horas por dia, 

durante 07(sete)dias da semana, com fornecimento de roteador com 

interface gigabit e demais equipamentos para o perfeito funcionamento do 

link para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO. O link deve ser distribuído para cada setor sendo 14 

pontos na velocidade de 100 Mbps, 1 ponto na velocidade de 200Mbps, 1 

ponto na velocidade de 300Mbps e 7 pontos na velocidade de 400Mbps. 

SERV 1 3.400,00 3.400,00 12 40.800,00 

2 

Fornecimento de link de acesso à internet, através de fibra óptica, com 

garantia de banda minima de 80% de download e upload simétricos, sem 

restrições de portas, com disponibilidade 24(vinte e quatro) horas por dia, 

durante 07(sete)dias da semana, com fornecimento de roteador com 

interface gigabit e demais equipamentos para o perfeita funcionamento do 

link para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0 

link deve ser distribuído para cada setor sendo S pontos na velocidade de 

100 Mbps, 11 ponto na velocidade de 200Mbps e 6 pontos na velocidade 

de 400Mbps. 

SERV 1 3.100,00 3.100,00 12 37.200,00 

3 

Fornecimento de link de acesso à internet, através de fibra óptica, com 

garantia de banda mínima de 80% de download e upload simétricos, sem 

restrições de portas, com disponibilidade 24(vinte e quatro) horas por dia, 

durante 07(sete)dias da semana, com fornecimento de roteador com 

interface gigabit e demais equipamentos para o perfeito funcionamento do 

link para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO. 0 link deve ser distribuído para cada setor sendo 2 pontos na 

velocidade de 100 Mbps, 1 ponto na velocidade de 200Mbps. 

SERV 1 350,00 350,00 12 4.200 00 

4 

Fornecimento de link de acesso à internet, através de fibra óptica, com 

garantia de banda mínima de 80% de download e upload simétricos, sem 

restrições de portas, com disponibilidade 24(vinte e quatro) horas por dia, 

durante 07(sete)dias da semana, com fornecimento de roteador com 

interface gigabit e demais equipamentos para o perfeito funcionamento do 

link para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTËNCIA SOCIAL. O link deve ser distribuído para cada setor sendo 4 

pontos na velocidade de 100 Mbps, 1 ponto na velocidade de 300Mbps e 3 

pontos na velocidade de 400Mbps. 

SERV 1 1.350,00 1.350,00 

8.200,00 

12 

12 

16.200,00 

98.400,00 TOTAL 

Valor mensal: Seis mil novecentos quarenta quatro reais e trinta centavos. 
Valor Total da Proposta: 98.400,00(Noventa e oito mil, quatrocentos reais.) 
Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias 

São João dos Patos — MA, 08 de abril de 2022 
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Antonio Otipne Coelho de Sousa 
COMPUTEX INFORMÁTICA LTDA - EPP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

AV. GETULIO VARGAS, 135 - CENTRO 

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE INTERNET 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de 

link de acesso à internet banda larga para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de São João 

dos Patos/MA. 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT. V. UNIT. V. MENSAL MESES TOTAL GERAL 

1 

Fornecimento de link de acesso à internet, através de fibra óptica, com garantia 

de banda mínima de 80% de download e upload simétricos, sem restrições de 

portas, com disponibilidade 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 

07(sete)dias da semana, com fornecimento de roteador com interface gigabit e 

demais equipamentos para o perfeito funcionamento do link para atender as 

necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. O link deve ser 

distribuído para cada setor sendo 14 pontos na velocidade de 100 Mbps, 1 ponto 

na velocidade de 200Mbps, 1 ponto na velocidade de 300Mbps e 7 pontos na 

velocidade de 400Mbps. 

SERV 1 4.000,00 4.000,00 12 48.000,00 

2 

Fornecimento de link de acesso à internet, através de fibra óptica, com garantia 

de banda mínima de 80% de download e upload simétricos, sem restrições de 

portas, com disponibilidade 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 

07(sete)dias da semana, com fornecimento de roteador com interface gigabit e 

demais equipamentos para o perfeito funcionamento do link para atender as 

necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O link deve ser distribuído 

para cada setor sendo 5 pontos na velocidade de 100 Mbps, 11 ponto na 

velocidade de 200Mbps e 6 pontos na velocidade de 400Mbps. 

SERV 1 3.300,00 3.300,00 12 39.600,00 

3 

Fornecimento de link de acesso à internet, através de fibra óptica, com garantia 

de banda mínima de 80% de download e upload simétricos, sem restrições de 

portas, com disponibilidade 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 

07(sete)dias da semana, com fornecimento de roteador com interface gigabit e 

demais equipamentos para o perfeito funcionamento do link para atender as 

necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O link deve ser 

distribuído para cada setor sendo 2 pontos na velocidade de 100 Mbps, 1 ponto 

na velocidade de 200Mbps. 

SERV 1 500,00 500,00 12 6.000,00 

4 

Fornecimento de link de acesso à internet, através de fibra óptica, com garantia 

de banda mínima de 80% de download e upload simétricos, sem restrições de 

portas, com disponibilidade 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 

07(sete)dias da semana, com fornecimento de roteador com interface gigabit e 

demais equipamentos para o perfeito funcionamento do link para atender as 

necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O link deve ser 

distribuído para cada setor sendo 4 pontos na velocidade de 100 Mbps, 1 ponto 

na velocidade de 300Mbps e 3 pontos na velocidade de 400Mbps. 

SERV 1 1.500,00 1.500,00 12 18.000,00 

TOTAL 9.300,00 12 111.600,00 

PRISMA TELECOM — Praça Dias Carneiro, 192-A, Centro, Colinas — MA, CEP 65690-000 
CNPJ.: 15.263.327/0001-23- Central de Atendimento — 0800-0200508 - (099) 3552-0508 
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Valor mensal: 9.300,00 (Nove mil, trezentos reais). 
Valor Total da Proposta: 111.600,00 (Cento e onze mil, seiscentos reais) 
Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias 

São João dos Patos — MA, 08 de abril de 2022 
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ROBSON PEREIRA DE ASSUNÇÃO 

PRISMA TELECOM 

PRISMA TELECOM — Praça Dias Carneiro, 192-A, Centro, Colinas — MA, CEP 65690-000 
CNPJ.: 15.263.327/0001-23- Central de Atendimento — 0800-0200508 - (099) 3552-0508 


