Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013
PROCESSO LICITATORIO Nº 14/2013

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às oito horas e trinta
minutos, o Pregoeiro acompanhado da sua Equipe de Apoio, nas dependências da Câmara
Municipal de Timbó, situada na Rua Germano Brandes, 711, sala 11, Centro, Timbó (SC),
designado pela Portaria nº 09/2013, de 18/02/2013, para, na forma da Lei Federal 10.520 de
17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei nº. 8.666/93 procedeu à abertura da sessão
pública do Pregão Presencial nº 06/2013, objeto do Processo Licitatório nº 14/2013, destinado
à contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possuam outorga da
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações –, para prestação de serviços de
Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), através da tecnologia 3G pelo
sistema digital pós-pago, mediante o fornecimento de 14 (catorze) acessos móveis, com a
disponibilização das estações móveis (aparelhos) em regime de comodato, oferecendo o
serviço de ligações locais – VC 1, ligações regionais – VC2 e ligações nacionais VC3, além
de serviços de mensagens de texto e pacote de dados para acesso à internet e roaming
nacional e internacional para a Câmara Municipal de Timbó (SC), conforme Anexo I, nos
termos da minuta de contrato constante do Anexo III, do Edital de Pregão Presencial nº
05/2013. Aberta a sessão pública do Pregão no horário estabelecido pelo Edital, o Pregoeiro
constatou que nenhuma empresa acudiu ao chamado da Câmara Municipal de Timbó,
restando deserta a licitação. Nada mais havendo a relatar, o Pregoeiro encerrou a Sessão com
a lavratura desta ata, assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes das licitantes
presentes. Esta ata será extratada e publicada Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
– DOM/SC.
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