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TERMO DE RATIFICAÇÃO  

 
Processo Administrativo nº 001/2021 
Dispensa de Licitação nº 001/2021 
  

RECONHEÇO e RATIFICO a dispensa de licitação referente ao 

Processo Administrativo 001/2021, Dispensa de Licitação 001/2021 para a a 

contratação de empresa Serviço de acesso à internet com velocidade de download de 

150Mbps e upload de 100Mbps, por meio de fibra óptica, com endereço IPv4 Fixo, 

endereçamento IPv6, fornecimento de equipamento (modem e roteador) em comodato, 

suporte técnico 24 horas durante todos os dias da semana, central de atendimento 

gratuita por meio de número 0800, acordo nível de serviço (Service Level Agreement – 

SLA) de 4 horas, serviços de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço 

(Distributed Denial of Service – DDoS), monitoramento proativo, gráficos de consumo 

em tempo real. Serviço de monitoramento proativo do Portal Transparência da Câmara 

Municipal para acompanhar o desempenho da disponibilidade em tempo real, com 

indicadores e métricas permitindo que ações reparativas possam ser tomadas 

rapidamente, afim de manter as informações no Portal da Transparência acessíveis a 

todos. Caixa Postal eletrônica (Email) com serviços de antispam e antivírus e 

capacidade de armazenamento de 1GB, com fundamento no artigo 24, da Lei Federal nº 

8.666/93 com as alterações dadas pela Lei Federal nº 9.648/98 e pelo Decreto nº 9.412, 

de 2018), e autorizo o empenho da despesa, no valor de R$ 4.485,27 (Quatro Mil 

Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos), tendo em vista que a 

vigência do contrato dar-se-á em 07 de janeiro de 2021 e terminará em 31 de dezembro 

de 2021. De forma que será pago o valor proporcional de R$ 306,37 (trezentos e seis 

reais e trinta e sete centavos) pelo período de 07 de janeiro 2021 à 31 de janeiro de 2021 

e mais 11 (onze) parcelas mensais no valor de R$ 379,90 (trezentos e setenta e nove 

reais e noventa centavos), totalizando o valor global da contratação em R$ 4.485,27 

(Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos), em favor 

da empresa Velbras Provedor de Acesso às Redes de Comunicação LTDA., 
estabelecida à Rua Sete de Setembro, nº 528, Centro, na cidade de Potirendaba – SP, 

com CNPJ sob o nº 08.962.734/0001-63. 

 
Potirendaba - SP, 07 de janeiro de 2021. 

 
 
 

JOÃO ANTONIO LOUREIRO 
Presidente da Câmara Municipal 

 


