
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de link de dados de 60 Mbps full-

duplex por meio de transmissão de fibra óptica, dedicado, para uso em diversos setores e secretarias, 

deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 

066/2018, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais nos 3.697/2000, 

3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. Pelos serviços ora licitados, será pago o valor de R$..............(.....................................) 

mensais. 

2. A prestação de serviços iniciará logo após a assinatura do contrato. 

3. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de link de dados de 60 Mbps full-duplex por meio de transmissão de fibra óptica, 

dedicado, para uso em diversos setores e secretarias, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição 
R$ 

Unitário 

R$  

Total 

01 12 Mês 

Link de dados de 60 Mbps full-duplex por meio de 

transmissão de fibra óptica, contendo as seguintes 

características mínimas: 

- O delay do link livre de tráfego não pode ser maior que 20 

ms, sendo teste realizado com o utilitário ping; 

- O tempo máximo para retorno do link (exceto em desastres 

naturais): deverá ser menor ou igual à 01 hora; 

- O link não poderá em hipótese alguma perder dados, caso 

isso ocorra, o problema deverá Ser solucionado 

imediatamente, tendo uma solução implantada em no 

máximo ½ hora; 

- Toda e qualquer manutenção no BackBone do fornecedor 

que venha a causar interrupções no serviço, deverá ser 

informada com no mínimo 01 hora de antecedência ao Setor 

de TI; 

- Deverá ser transparente e sem nenhum sistema de Proxy, ou 

algo que possa bloquear ou interceptar o tráfego de dados. 

Caso isso ocorra, a contratante deverá remover 

imediatamente qualquer peça de software e/ou hardware que 

esteja causando este tipo de interferência na comunicação no 

máximo em ½ hora. 

- Endereços IP válidos de Internet fornecidos conforme 

necessidades do cliente e sem ônus adicional; 

- Sinal 24x7x365 por fibra óptica de uma ponta a outra, com 

banda garantida na velocidade contratada, tanto para Upload 

como para Download; 

- Instalação, Suporte e Manutenção Preventiva proativa; 

- Podendo a contratante usar IPs reversos na rede 

- Não deve haver firewall no IP/equipamento fornecido para 

o link 

- Deve haver  apresentação de relatórios do link no mês sobre 

uso de banda, quedas, lentidões; 

  



 SECRETARIAS: 

- Gabinete do Prefeito 

- Secretaria Municipal de Administração 

- Secretaria Municipal de Planejamento 

- Secretaria Municipal da Fazenda 

- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

- Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo 

- Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e 

Turismo 

- Secretaria Municipal de Obras 

- Secretaria Municipal de Políticas da Mulher  

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

- Secretaria Municipal de Saúde 

ANEXOS:  

- Casa do Artesanato 

TOTAL  

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


