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PODER EXECUTIVO 

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia 

 

 
Av. Tancredo Neves, 2055 – Setor 02 
CEP 76.887.970 - Campo Novo de Rondônia - RO 
Fone: 69 3239-2240/2291/2357 
www.camponovo.ro.gov.br 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 

  

 

O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, através de seu Pregoeiro, nomeado 

por força das disposições contidas na Portaria n° 177, de 29 de Abril de 2020, torna público 

aos interessados que será realizada Licitação na modalidade PREGÃO, na 

forma ELETRÔNICA sob o nº 012/2021/CPL/PMCNR, do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM, tendo por finalidade a qualificação e a seleção de propostas de empresas 

especializadas, realizada por meio da internet no site: www.licitanet.com.br com abertura das 

propostas preços no dia: 20 de Abril de 2021 às 09h00min. (horário de Brasília-DF). O 

Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na Sala da CPL 

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, 

sito à Avenida Tancredo Neves, nº: 2250, Centro Campo Novo de Rondônia, Fone (69) 3239-

2240, em horário de expediente das 07h30min. às 11h30min., de segunda-feira a quinta-feira 

e das 7h30min. às 13h30min. às sextas-feiras. 

 

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de telecomunicações para 

fornecimento de link dedicado à Internet com alta disponibilidade, com a velocidade de 

circuito a 50 Mbps, full, com 100% de disponibilidade, inclusive serviço de Lan to Lan entre 

os locais para a trafego de dados entre os órgãos com velocidade de 100Mpbs, englobando, 

ainda, o transporte do sinal da prestadora do serviço até as instalações de cada secretaria por 

meio de cabos, modems, fibras ópticas e roteadores que se fizerem necessários à prestação do 

serviço, conforme descrito, conforme descrito no anexo 1 do edital.  

 

Processo Administrativo nº 78, 183, 185, 187 e 251/2021. 

 

Órgão Interessado: SEMAD, SEMEC, SEMUSA, SEMAS E SEAMAT. 

 

 

Download Edital. 

 

Campo Novo de Rondônia, 07 de abril de 2021. 

 

 

 

ATILA SANTOS SILVA 
Pregoeiro Oficial-Port. 177/2020 

http://www.licitanet.com.br/
https://camponovo.ro.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Edital-12-ASSINADO.pdf

