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“Doe Órgãos, Doe Sangue, Salve Vidas” 
 

 ATA N° 01 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA FINANCEIRA E HABILITAÇÃO 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016 

 Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala de licitações, 

reuniram-se a Pregoeira Rosane Ferla Fachinelli e a Equipe de Apoio formada pelas servidoras Daniela Zanatta Fachinelli e 

Débora Veronese,  incumbidas de dirigir e julgar a licitação modalidade Pregão Presencial nº 019/2016, que tem por objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. A Pregoeira e a Equipe de Apoio recebeu o 

credenciamento da única empresa e seu respectivo representante legal. Foi credenciada a empresa: Provedor Redesul Ltda., 

representada por Marcelo da Silveira, portador do CPF n° 568.164.059-00. Registra-se que a única empresa participante 

apresentou declaração enquadrando-se como Micro Empresa fazendo jus ao regime diferenciado e favorecido concedido 

pela LC 123/2006. A Pregoeira solicitou a licitante credenciada a entrega dos envelopes nº 01 - Proposta Financeira  e nº 02 - 

Habilitação. A Comissão transcreveu o valor da proposta na tabela Anexo 1 da presente Ata. Aberta a proposta foi analisada 

e rubricada, sendo aceita. Passou-se para a fase de lances verbais, conforme planilha de lances anexa que faz parte 

integrante desta ata, porém, a empresa previamente informou que não efetuaria lances. Diante do resultado obtido a 

Pregoeira declarou vencedora a empresa: PROVEDOR REDESUL LTDA, com valor mensal de R$ 1.500,00 (Hum mil e 

quinhentos reais).  O valor global da presente licitação é de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais). A Pregoeira solicitou 

manifestação ao representante quanto a intenção de interposição de recurso quanto a proposta financeira, sendo declarado o 

desinteresse. A Pregoeira declarou a licitante habilitada. A Pregoeira solicitou manifestação ao representante quanto a 

intenção de interposição de recurso quanto a habilitação, sendo declarado o desinteresse. O presente processo será 

encaminhado ao Prefeito Municipal para fins de apreciação, adjudicação e homologação. Nada mais havendo, encerro o ato 

licitatório o qual lavrei e com os demais presentes assinam. 

 
                                                                                     ROSANE FERLA FACHINELLI 

Pregoeira 
 
  
                              DÉBORA VERONESE          DANIELA ZANATTA FACHINELLI 
                                 Equipe de Apoio                                                                                         Equipe de Apoio 
 

Empresa: 

 

PROVEDOR REDESUL LTDA. 

 

QUANT UN DESCRIÇÃO 

PROVEDOR REDESUL 

LTDA 
VALOR UNIT  

EM R$ 

01 Mensal Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
acesso à internet, compreendendo equipamentos, 
customização, configuração de softwares e manutenção com 
acesso na velocidade de 8 Mbps download/upload (8Mbps para 
download, 8Mbps para upload) 

1.500,00 
1º lugar 

 

 


