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1. INSTITUCIONAL  

Mais do que entrega tecnológica. Acompanhamento e pronta 

resposta aos clientes. 

Com atuação no mercado de Tecnologia de Comunicação desde 1995, 

construímos um valioso legado de capital intelectual na aplicação de 

cabeamento óptico e serviço de transporte de dados de alta 

capacidade.  

Passados 25 anos, acompanhamos a transformação que a era digital 

trouxe à sociedade contemporânea na convivência social, em 

negócios, na produção, no comércio e no entretenimento. 

E o que nos move na evolução de respostas para as demandas 

tecnológicas de comunicação de diferentes segmentos de negócios, é a crença na tecnologia não como o   fim, 

mas como o meio para contribuir com a qualidade de vida de pessoas. Nosso compromisso é a proximidade para 

tornar essas soluções efetivas.  

Para que trabalhem mais facilmente, com melhores resultados. 

Para que suas ideias e produtos cheguem rapidamente aos seus mercados. 

Para que possam desfrutar de mais momentos de lazer e entretenimento, com suas famílias e amigos. 

 

Desenvolvimento customizado para sua empresa 

Indústria, Comércio, Governo, Agricultura. Todos os segmentos. 

Para comunicar entre si unidades de empresas pequenas, médias e grandes, para transportar dados entre as 

pontas, conforme a necessidade dos clientes, e para desenvolvimento de projetos em conjunto, totalmente 

customizado às suas necessidades. 

 

Valores que fazem da BRFIBRA uma família: 

Visão – Idealizamos um mundo onde somos referência de compromisso e qualidade no mercado global de 

telecomunicações. 

Missão- Disponibilizar ao mercado uma solução de alto desempenho através de um time qualificado com 

compromisso de entregar o máximo, construindo, multiplicando, gerando, profissionalizando e aproximando 

telecomunicações. 

Presença – Através de uma grande malha de cabos ópticos movemos os negócios de nossos clientes. Com 

presença em todas as regiões do território nacional queremos também estar ao seu lado.  

 

Transformação Digital: O mundo mudou. Os negócios mudaram. O digital está em tudo. 

Hoje, não há mais possibilidades de uma empresa, de qualquer segmento, não estar conectada. 

A tecnologia é a mais poderosa aliada da sua empresa, seja na gestão interna, na operação ou na comunicação 

com seus clientes. 

Somos sua parceira para tornar qualquer necessidade digital algo simples e eficaz. 

 

http://www.br.digital/
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2. PROPOSTA DETALHE   

Proposta que apresenta a empresa BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 73.972.002/0001-16 

e Inscrição Estadual: 096/2983578, e Inscrição Municipal 207.740.2.8, estabelecida na Rua Comendador Azevedo, 

nº 140 – Terreo - Bairro Floresta – Porto Alegre/RS, Cep.: 90.220-150,  para Registro de Preço para futuros e 

eventuais serviços de Fornecimento e instalação de Enlaces de conectividade IP (Internet Protocol), 

Versões 4 e 6, entre a rede da CONTRATADA e a rede Internet Mundial, contemplando utilização de 

equipamentos obrigatoriamente todos novos e de primeiro uso, conforme orientação, detalhamento e 

especificações dispostas no Edital nº 2022.0006- ETICE/DITEC e seus anexos. 

 

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, em conformidade com o 

Edital, condições gerais de contratos e elementos técnicos instrutores da licitação, propomos a execução dos 

serviços, conforme detalhamento disposto na Planilha de Formação de Preços, anexo I, parte integrante desta 

proposta.  Elaborada que acordo com o modelo disponibilizado no edital supramencionado. 

3. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA 

1. Declaramos que esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão; 

 

2. Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda 

documentação anexada ao sistema são autênticas; 

 

3. Declaramos, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os insumos necessários 

decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, tais como:  mão de obra, equipamentos, 

materiais, peças, manutenções, deslocamento de técnicos e diárias, obra civil, seguros, tributos/impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, fretes – CIF – da localidade de entrega de 

e/ou equipamentos, montagem, instalação, treinamento, carga, descarga, know-how, inclusive os 

decorrentes de troca de materiais e/ou equipamentos, dentro do prazo de garantia, e os que porventura 

incidam direta ou indiretamente e necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto do Edital e seus 

Anexos. 

 

4. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das 

obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. 

 

5. Declaramos, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

6. Declaramos que os serviços cotados atendem ao solicitado no Edital, especialmente ao que concerne ao 

exigido. 

http://www.br.digital/
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7. Esta empresa declara que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos 

serviços. 

 

8. Integram a presente proposta, para todos os fins e efeitos, independentemente de transcrição, todas as 

condições e exigências constantes do Edital 

 

DECLARAÇÕES GERAIS 

 

9. Declaramos ciência e concordância com todos os itens estabelecidos no edital de licitação em epígrafe. 

 

10. Declaramos, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da 

especificação contida no Anexo I deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura 

anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra.  

 

11. Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, assim como está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

12. Declaramos, sob as penas da lei, que não mantemos em nosso quadro de pessoal, menores de 18 

(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou sem serviços perigosos ou insalubres, não possuindo 

ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salva na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. 

 

13. Declaramos possuir as condições necessárias para a execução do objeto licitado. Tendo pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, tendo renunciado a vistoria, 

assumindo total responsabilidade por esse fato, e que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos 

futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras. 

 

14. Os serviços serão prestados conforme especificações contidas no edital e termo de referência, ao qual 

esta Proposta de Preços está vinculada. 

 

15. O Objeto contratual terá garantia conforme previsto no edital e seus anexos. 

 

Até a assinatura do Contrato, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as 

condições do Edital. 

 

http://www.br.digital/
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Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo 

determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados: 

4. DADOS DA EMPRESA E REPRESENTANTE LEGAL 

 

RAZÃO SOCIAL: BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA 

CNPJ: 73.972.002/0001-16 INSC. ESTADUAL: 096/2983578 INSC. MUNICIPAL: 207.740.2.8 

END.: RUA COMENDADOR AZEVEDO, Nº 140 –  TERREO – BAIRRO FLORESTA   - PORTO ALEGRE – RS – CEP: 90220-150 

 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO:  BANCO DO BRASIL – 001            AGÊNCIA:  3415-0            CONTA CORRENTE: 9113-8 PRAÇA: PORTO ALEGRE – RS 

 

EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL 

 

DADOS DO PREPOSTO 

NOME: ANA LUCIA RODRIGUES MARTINS 

RG: 1940773  SSP/DF                  |     CPF: 001.670.981-01                     |   ESTADO CIVIL: DIVORCIADA 

CARGO:  Executiva de Negócios 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA / RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO  

NOME: VANDER SILVA FURMANIAK 

RG: 7.261.163 -2 SESP-PR                  |     CPF: 029.547.589-70                     |   ESTADO CIVIL: CASADO 

CARGO: DIRETOR COMERCIAL -   PROCURADOR 

 

CONTATO COMERCIAL 

TEL/FAX: (61) 3033 9468 E-MAIL: licitacao@br.digital CONTATO:  ANA MARTINS 

5. SUPORTE TÉCNICO 

A BRFIBRA conta com uma área de pós-venda que está disponível para auxiliar o cliente nas questões de instalação, 
ativação, faturamento de serviçose produtos corporativos. Para abertura de chamados, a central funciona 24 horas, 7 
dias por semana, durante todo o ano. 
 
Os contatos telefônicos são registrados em nosso sistema através de protocolos, para acompanharmos a resolução do 
problema até sua finalização, mantendo atualizados o histórico e informações de contrato. 
 
 

Central de Atendimento 

0800 – 600 – 5353 noc.tickets@br.digital 

 
Porto Alegre – RS, 5 de janeiro de 2023. 

 
 
 
 

______________________________________________________ 
BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA 

CNPJ: 73.972.002/0001-16 
VANDER SILVA FURMANIAK 

CPF n.º 029.547.589 -70 

http://www.br.digital/
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ANEXO I 
  PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

À 

CENTRAL DE LICITAÇOES DO ESTADO DO CEARÁ  

 

REF.: Pregão Eletrônico n° 2022.0006 – ETICE/DITEC 

Processo nº  06267971/2022 

Numero Comprasnet: 1434/2022 

 
PRESTADOR DO SERVIÇO 
BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA 
CNPJ: 73.972.002/0001-16 

 

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos. 
 
GRUPO 3 

Item Especificação Unidade QTDE (A) 
VALOR (R$) 

UNITÁRIO (B) TOTAL (A*B*12 Meses) 

05 
Enlace de conectividade Internet de 5 
Gbps com dupla abordagem  

Serviço 2 R$ 6.250,0000 R$ 150.000,0000 

06 Instalação do Enlace do Grupo 3 Serviço 2 R$ 0,0002 R$ 0,0004 

VALOR GLOBAL PARA O GRUPO 3 É DE R$  150.000,0004   
 

GRUPO 4 

Item Especificação Unidade QTDE (A) 
VALOR (R$) 

UNITÁRIO (B) TOTAL (A*B*12 Meses) 

07 
Enlace de conectividade Internet de 10 
Gbps com dupla abordagem ou trânsito 
bilateral PIX ETICE 

Serviço 2 R$ 12.500,0000 R$ 300.000,0000 

08 Instalação do Enlace do Grupo 4 Serviço 2 R$ 0,0001 R$ 0,0002 

VALOR GLOBAL PARA O GRUPO 4 É DE R$  300.000,0002  
 

Porto Alegre – RS, 5 de janeiro de 2023. 

 

______________________________________________________ 
BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA 

CNPJ: 73.972.002/0001-16 
VANDER SILVA FURMANIAK 

CPF n.º 029.547.589 -70 
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