CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ : 01 .676.018/0001-70

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO CONVITE N°. 02/2019,
PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS TÉCNICOS
DE ACESSO
À
INTERNET POR
TECNOLOGIA "BANDA LARGA" E "IP DEDICADO".

No dia dezessete do mês de junho de dois mil e dezenove, na sede da Câmara
Municipal de Pinhalzinho, na Sala dos Vereadores, sito à Rua Cruzeiro do Sul, n°.
225, reuniram-se às catorze horas os membros da Comissão de Julgamento de
Licitações, nomeados pelo Ato da Presidente n°. 01/2019, e o Procurador Jurídico
da Câmara Municipal, Dr. Franco Emmerich Paula de Casfro, para proceder à
abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta", referente ao Convite n°.
02/2019, cujo objeto é "a contratação de empresa especializada em serviços
técnicos de acesso à internet por tecnologia 'Banda Larga' e 'IP Dedicado'".
Conforme consta dos autos do processo em referência, foram convidadas 05
(cinco) empresas para participarem da presente licitação. Compareceram apenas
duas, sendo a REDENILF - Serviços de Telecomunicações LTOA e a empresa
Technet -Internet Sem Limites, ambas de Bragança Paulista. Abertos os trabalhos
e considerando o mínimo de 3 concorrentes como ideal para garantir o Princípio da
.Competitividade e da Proposta mais Vantajosa para a Administração, em
consonância com entendimento jurisprudencial e dos Tribunais de Contas, e
conforme orientação do Procurador Jurídico, esta Comissão decidiu enviar o
presente processo à autoridade superior para deliberação por entender pela
necessidade de repetição da Licitação, conforme artigo 22 §7° da Lei Federal de
n°. 8.666/93. Devolvidos os envelopes aos Licitantes para posterior abertura. Nada
mai~ havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que após
lid~ e aprovada vai assinada pela Comissão de Licitação.
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