Nº Item

58

Tipo do item

Serviço

Subitem

CONTINUADO

Código do item

26484

Decrição

ACESSO A INTERNET VIA CABO

Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de Link de internet via Fibra
óptica (GPON) com banda de 20 Mpbs (download e
upload) com no mínimo 08 IP’s públicos válidos, sem
taxa de instalação – equipamentos em comodato,
manutenção inclusa para conexão na rede local
utilizando conector RJ45 Cat6, serviço de suporte
durante horário comercial, 06 (segunda a sábado)
dias por semana (plantão) com abertura de
chamados através de sistema telefônico ou
eletrônico para o Campus Presidente Dutra.

Unidade de
fornecimento

MBPS

Quantidade
estimada

20

Valor unitário
estimado (R$)

R$ 1.575,00

Valor total estimado
(R$)

R$ 31.500,00

Elemento de despesas

Custeio

Renovação de contrato

SIM

Grau de prioridade

Alta

Data desejada

01/07/2020

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade Responsável

A atual estrutura de acesso à Internet do Campus Presidente Dutra dispõe apenas de um ponto de acesso, assim
como o fim da vigência do contrato atual que foi celebrado através de dispensa de licitação, ou seja, numa
eventual falha desse ponto os sistemas, serviços e o acesso à Internet ficarão indisponíveis. Em um mundo onde
cada vez mais a agilidade das informações e o tempo são preciosos, uma falha dessas pode trazer prejuízos
imensuráveis, tanto financeiros quanto de imagem do Campus perante a sociedade. A atual estrutura de
comunicação de dados entre as Diretorias e Reitoria se dá por meio de fibra óptica.
A contratação visa atender as necessidades de telecomunicações do Campus Presidente Dutra com uma solução
de alto desempenho, atender a demanda atual com qualidade, flexibilidade para futuras expansões,
padronização, convergência de tecnologia e de serviços, segurança, eficiência e otimização de custos, evolução
IFMA-Campus Presidente Dutra
tecnológica, aumento de produtividade, flexibilidade do uso dos recursos conforme necessidades e
gerenciamento proativo centralizado com garantia de disponibilidade e segurança. Com a contratação, o Campus
disporá das condições mínimas de acesso à Internet que proporcionará a comunicação entre a Reitoria e os
demais Campi.
Trata-se de uma aquisição que precisa ser feita (efetividade) e todo projeto se volta para eficácia na
especificação dos equipamentos e serviços, buscando aqueles que tragam um melhor benefício tanto para
aplicação imediata quanto futura.
Além disso, todos os mecanismos estão sendo tratados para garantir e fiscalizar a eficiência dos fornecedores na
implementação das soluções necessárias. Este serviço é de natureza continuada, tendo em vista tratar-se de
serviço auxiliar necessário ao Campus Presidente Dutra para o desempenho de suas atribuições, bem como dos
servidores docentes, técnicos administrativos e apoio pedagógico aos discentes e comunidade escolar.

