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Prefeitura Municipal de
Candeias publica:
x Aviso De Convocação Para Apresentação De Cotações Para
Realização De Processo Licitação - Contratação de links de acesso à
Internet, com fornecimento e implantação de toda a infraestrutura de
conectividade física e lógica, composta de todo o hardware e software
necessários, bem como a gestão e suporte dos links de acesso à Internet
contratados.
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Candeias

Licitações

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO
DE COTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Candeias Bahia, através da Secretaria Municipal de SaúdeSESAU, tendo em vista o principio da publicidade, considerando a necessidade da Secretaria
de Saúde. Comunica aos interessados e que sejam do ramo pertinente, e cujo objeto Constitui
a contratação de links de acesso à Internet, com fornecimento e implantação de toda a
infraestrutura de conectividade física e lógica, composta de todo o hardware e software
necessários, bem como a gestão e suporte dos links de acesso à Internet contratados,
conforme as especificações técnicas constantes no - Termo de Referência, com largura de
banda dedicada de 10Mbps e 5Mbps para atender as Unidades vinculadas a Secretaria de
Saúde do Município de Candeias – Bahia.
As empresas interessadas deverão se manifestar a partir do dia 03 de setembro de 2020 á 05
de setembro de 2020 das 10:00 h ás 14:00. Os interessados deverão solicitar o Termo de
Referencia e o modelo da Proposta de Preço a ser apresentada através do E-mail
pmc.sesaucompras.contratos@gmail.com, para apresentarem as cotações de preços ou
encaminhar através do Email pmc.sesaucompras.contratos@gmail.com em caso de dirimir
dúvidas entrar em contato com a Secretaria de Saúde – SESAU, localizada na Avenida dos
Três Poderes, s/n Ouro Negro, Candeias Bahia. Contato (71) 3601-2721, 4506, 3406 ramal
229.Candeias 02 de setembro de 2020 – Secretaria de Saúde -SESAU

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: COULH2C9XFXF6OKLSNA7NQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

