
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.655.436/0001-60 
 

 

Pça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 

Telefax: (77)3623.2145 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.736/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 050/2017 

 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
 

Considerando que foram cumpridos todos os requisitos legais para Registro de Preços para contratação de 

empresa especializada em Prestação de serviço de link de 70 MBPS IP dedicado, para conectividade á 

internet com garantia de download e upload na mesma velocidade, uso ilimitado, no mínimo 2 IPs 

validos de alto desempenho, através de serviço de IP com velocidade de acesso no mínimo 70 MBPS 

(Setenta Mega Bits por segundo) full- duplex, banda garantida, gerenciamento e monitoramento, 

manutenção de servidor de internet, com suporte técnico em SLA de ate 3 horas ou mais, instalação, 

configuração e manutenção de servidor de dados, com suporte técnico com SLA de ate 3 horas ou 

mais para comunicação interna entre usuários, Manutenção preventiva em todos os computadores da 

Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais de São Desiderio., mediante Processo de Licitação na 

modalidade Pregão Presencial nº PP 050/2017, ADJUDICO os objetos licitados à empresa: JORLAN 

DOMINGOS DOS PASSOS - ME, inscrita no CNPJ sob o n
º 

18.155.647/0001-58, estabelecida na Rua 

Otacílio Jesuíno de Oliveira, n
º
 142, Bairro Centro - São Desidério/BA, representado pelo Sr. Anderson de 

Souza Rodigues, portador do RG n
º 

3183845 00 SSP/PI e CPF n
º
 040.436.243-52 , ganhou o lote único, 

perfazendo um valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), cuja forma e prazo do fornecimento 

estão descritos no Contrato, bem como no Edital de Licitação e seus anexos. São Desidério/BA, 25 de 

outubro de 2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva/Pregoeira 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 
 

O Prefeito Municipal de São Desidério - BA, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 

Federal nº 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores resolve homologar o processo licitatório na 

modalidade Pregão Presencial Nº PP 050/2017, referente ao Registro de Preços para contratação de 

empresa especializada em Prestação de serviço de link de 70 MBPS IP dedicado, para conectividade á 

internet com garantia de download e upload na mesma velocidade, uso ilimitado, no mínimo 2 IPs 

validos de alto desempenho, através de serviço de IP com velocidade de acesso no mínimo 70 MBPS 

(Setenta Mega Bits por segundo) full- duplex, banda garantida, gerenciamento e monitoramento, 

manutenção de servidor de internet, com suporte técnico em SLA de ate 3 horas ou mais, instalação, 

configuração e manutenção de servidor de dados, com suporte técnico com SLA de ate 3 horas ou 

mais para comunicação interna entre usuários, Manutenção preventiva em todos os computadores da 

Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais de São Desiderio.. LICITANTE: JORLAN 

DOMINGOS DOS PASSOS - ME, inscrita no CNPJ sob o n
º 

18.155.647/0001-58, estabelecida na Rua 

Otacílio Jesuíno de Oliveira, n
º
 142, Bairro Centro - São Desidério/BA, representado pelo Sr. Anderson de 

Souza Rodigues, portador do RG n
º 

3183845 00 SSP/PI e CPF n
º
 040.436.243-52 , ganhou o lote único, 

perfazendo um valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). São Desidério/BA, 25 de outubro 

de 2017. HOMOLOGO – PUBLIQUE – SE – José Carlos de Carvalho/Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


