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- ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO -
          Ata de sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o Edital 0053-2015 do(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI.

NOME DO PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
EDITAL / PROCESSO:

DATA DE REALIZAÇÃO:

LOCAL: www.bll.org.br

0053-2015 / 583/2015

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS Iniciado em 26/08/2015 08:00 e finalizado em 14/09/2015 08:00
14 de Setembro de 2015 às 09:00

PREGOEIRO RESPONSÁVEL: CRISTIANI MARTINS DALECIO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de internet, fornecimento

de uma solução de conexão IP – Internet Protocol Dedicado – que suporte aplicações
TCP/IP e disponibilização de 3Mbps e  4Mbps, com a finalidade de fornecer o acesso à
Internet para atender as necessidades da SEMAS E SEMEC.

          Aos 14 dias do mês de setembro de 2015, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos termos da convocação de aviso de
licitação, reuniram-se o pregoeiro(a) CRISTIANI MARTINS DALECIO do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI para proceder
a sessão pública de pregão eletrônico, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

Inicialmente, ficou registrado que as 08:00 horas do dia 26/08/15 teve início, por meio do sistema eletrônico, conforme consta no
edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços. Foi(ram) resgistrado(s) o(s) recebimento(s) da(s) proposta(s)
inicial(is) de preços, por lote(s), do(s) seguinte(s)

LOTE: 000001 ADJUDICADO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de internet

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1

ITENSLink dedicado (circuito de dados) de internet de 3Mbps, com Serviço de Comunicação Multimídia(SCM) própria, Licença da Anatel, 100%
dedicado, O link será utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Assinatura mensal de acesso à Internet Wireless (internet via Rádio 24
horas) com velocidade de 3 Mbps. (sendo que 01 - IP dedicado com 1Mbps de download e upload, que será utilizado na SEMAS, situado na
Av;Tamoios, 4887 e 01- IP dedicado com 2Mbps de download e upload, que será utilizado no CRAS, situado na Av:Tapajós, 4139).Sendo que todas as
despesas com a instalação será por conta da Empresa contrata. Meses 12Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
internet, Link dedicado (circuito de dados) de internet de 4Mbps, com Serviço de Comunicação Multimídia(SCM) própria, Licença da Anatel, 100%
dedicado, O link será utilizado pela Secretaria Municipal de Educação. Assinatura mensal de acesso à Internet Wireless (internet via Rádio 24 horas)
com velocidade de 4Mbps. Sendo que 01 - IP dedicado com 1Mbps de download e upload, que será utilizado na Secretaria Municipal de Educação,
situado na Av;Tamoios, 4887, 01- IP dedicado com 1Mbps de download e upload, que será utilizado na Escola Municipal de Educação Infantil
Cebolinha, situada na Avenida Tapajós, 4800, 01 – IP dedicado com 1Mbps de download e upload, que será utilizado no laboratório de informática
da Escola Estadual Planalto onde funciona a Escola Municipal Cecília Meireles no Distrito do Planalto São Luis e 01 – IP dedicado com 1Mbps de
download e upload, que será utilizado no laboratório de informática da Escola Estadual Chico Mendes onde funciona a Escola Municipal Marco Iris
no Distrito do Estrela do Oeste. Sendo que todas as despesas com a instalação será por conta da Empresa contratada. Meses 04

UNIDADE QUANTIDADE PREÇOMARCA / MODELO
LOTE SERVIÇO 1 5.499,00

CLASSIFICAÇÃO
LICITANTE CPF/CNPJ PROPOSTA MELHOR LANCE

VANDERLEIA ROSA DEAMBROSIO - ME 11.072.400/0001-29 08/09/15 18:54:26 26.000,00 14/09/15 09:39:00 5.499,00ME1

MICROSUL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 08.942.169/0001-72 09/09/15 19:03:37 52.000,00 14/09/15 09:38:21 5.500,00ME2

JAN CHARLES RUECKERT - EPP 05.011.908/0001-14 02/09/15 15:43:43 41.600,00 14/09/15 09:30:53 7.500,00ME3

WYLLIANS CUCCHI SCARMOCIM 14.054.640/0001-99 09/09/15 10:00:05 15.600,00 14/09/15 09:30:00 7.800,00ME4

          Todos os registros registrados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos dos
participantes, estão devidamente contidos no(s) relatório(s) descritivo(s) da(s) sessão(ões) individualizado(s) por lote(s), que é
(são) parte integrante da presente ata.
          Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos.

CRISTIANI MARTINS DALECIO


