
 

  

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  030/2021 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2021 
 

A Prefeitura Municipal de Cordisburgo, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público o resultado do Processo Licitatório nº. 030/2021, Modalidade Pregão Presencial, 

na forma que segue: 

 

SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

CNPJ: 24.605.227/0001-29 Telefone: (35) 3830-0303 

ENDEREÇO: AV. GOVERNADOR VALADARES, 
737 - CENTRO - BETIM - MG 

Email: financeiro@sempre.net.br 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 
QTE 

ANUAL 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

001 

LINK DE ACESSO A INTERNET - 
100MBPS - fornecimento de acesso a internet 
banda larga via cabo/fibra optica ou similiar com 
velocidade minima de 100mbps de download e 
50mbps de upload. Com disponibilidade de 24 
(vinte e quatro) horas por dia ininterruptamente, 
com fornecimento de ip valido sem custo 
adicional. deverão ser fornecidos todos os 
equipamentos e acessórios necessários para o 
perfeito e total funcionamento dos serviços. 

MÊS 132 199,90 26.386,80 

002 

LINK DE ACESSO A INTERNET - 50MBPS 
- fornecimento de acesso a internet banda larga 
via cabo/fibra optica ou similiar com velocidade 
minima de 50mbps de download e 25mbps de 
upload. Com disponibilidade de 24 (vinte e 
quatro) horas por dia ininterruptamente. deverão 
ser fornecidos todos os equipamentos e 
acessórios necessários para o perfeito e total 
funcionamento dos serviços. 

MÊS 84 149,90 12.591,60 

003 

LINK DE ACESSO A INTERNET - 10MBPS 
- fornecimento de acesso a internet via radio, 
cabo ou similiar na zona rural do município com 
velocidade minima de 10mbps de download e 
2mbps de upload. Com disponibilidade de 24 
(vinte e quatro) horas por dia ininterruptamente. 
deverão ser fornecidos todos os equipamentos e 
acessórios necessários para o perfeito e total 
funcionamento dos serviços 

MÊS 12 247,92 2.975,04 

 
Homologação: Prefeito Municipal 

Condições: Conforme ata de julgamento 

Publicado em ___/___/___ 
 
 
 

 
 

 

 

 
LUCAS GUSTAVO CARVALHO DA SILVA 

Pregoeiro 
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