Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO LICITATORIO Nº 14/2017
PREGÃO Nº 04/2017

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, as nove horas, o
Pregoeiro acompanhado da sua Equipe de Apoio, nas dependências da Câmara
Municipal de Timbó, situada na Rua Honorato Tonolli, s/nº, Bairro das Nações, Timbó
(SC), designado pela Portaria nº 28/2017, para, na forma da Lei Federal nº. 10.520 de
17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei nº. 8.666/93, proceder a abertura dos
trabalhos da sessão pública do Pregão Presencial nº 04/2017, objeto do Processo
Licitatório nº 14/2017, destinado a contratação de conexão com a Internet através de
“LINK INTERNET IP DEDICADO”, para a conexão da rede local de computadores e
desta à Internet com velocidade e banda garantida de 60 mbps – velocidade de
download e 60 mbps de velocidade de upload. Internet Banda Larga 35 mbps de
download e de 03 mbps de upload exclusiva para conexão sem fio com o objetivo de
permitir maior controle e segurança no uso da rede interna além de melhorar a
qualidade da internet para usuários para acesso de internet sem fio e a hospedagem de
website, incluídos materiais para a instalação, para a sede da Câmara Municipal de
Timbó, situado na Rua Honorato Tonolli, s/nº, Bairro das Nações, Timbó (SC),
conforme Anexo I, nos termos da minuta de contrato constante do Anexo III, do Edital
de Pregão Presencial nº 04/2017. Aberta a sessão pública acudiu ao pregão a empresa
TPA Telecomunicações Ltda., credenciado o Sr. Richard Marques de Cordova
representante da licitante e apresentados os envelopes contendo a proposta de preço e
documentação (envelopes nº 01 e 02), que foram rubricados pelo Pregoeiro e equipe
de apoio. Em seguida, o Pregoeiro procedeu à abertura do envelope contendo a
proposta de preço da empresa TPA Telecomunicações Ltda., sendo apresentada
proposta no valor total de R$ 34.738,00 (trinta e quatro mil e setecentos e trinta e oito
reais). O Pregoeiro abriu a etapa de lances verbais e negociação com a empresa
participante, conforme os critérios estabelecidos no Edital, quando foi ofertado pela
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única participante uma redução no valor apresentado na proposta, ofertando, assim, o
valor total de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). O Pregoeiro
procedeu à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da empresa
TPA Telecomunicações Ltda., única participante do certame, constatando que as
exigências de habilitação jurídica e fiscal foram atendidas, declarando-a vencedora da
licitação, com o valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). Não
havendo manifestação dos presentes, especialmente com relação ao interesse em
recorrer da decisão, o Pregoeiro adjudicou o objeto à empresa TPA Telecomunicações
Ltda. Nada mais havendo a relatar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública do pregão
com a lavratura desta ata, assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante da
licitante. Esta ata será publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina –
DOM/SC. Também estará disponível no site www.camaratimbo.sc.gov.br e no mural
da Câmara Municipal de Timbó.

PREGOEIRO:

Equipe de Apoio:

Representante da empresa TPA Telecomunicações Ltda.
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