ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTAS – EDITAL Nº 006-2014 - CONVITE Nº 002-2014.
Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, no Centro Administrativo
Municipal Amantino Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS,
reuniram-se a partir das nove horas, em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação,
integrada pelos servidores Jaqueline da Silva Zanini (presidente), Angélica do Carmo Facco e
Aeane Picolotto, designados pela Portaria nº 109, de 09 de janeiro de 2014, incumbidos de abrir
e processar a licitação realizada na modalidade de Convite nº 002-2014, de que trata o Edital nº
006-2014, que tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços na
disponibilização de link de internet por fibra ótica, conforme consta no item 1.0-Objeto do Edital.
Iniciada a Sessão, registrou-se o convite das seguintes empresas: Net Onze Provedor de Acesso
à Internet Ltda, CNPJ nº 33.768.581/0001-65, Veloturbo Serviços de Internet Ltda Me, CNPJ nº
07.994.084/0001-75, e Portalnet Acesso à Internet Ltda, CNPJ nº 04.005.818/0001-58, todas as
licitantes convidadas protocolaram envelopes. Ato contínuo, os envelopes de habilitação foram
abertos, os documentos examinados e rubricados, e, posterior a análise, a empresa Portalnet
Acesso a Internet Ltda, foi inabilitada por não atender aos itens 4.2.1, letra “b” (não apresentou),
4.2.1, letra “g” (não autenticada), e 4.2.1, letra “h” (não apresentou), as demais licitantes
encontram-se habilitadas. A empresa Veloturbo Serviços de Internet Ltda Me manifestou-se
pelos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. Considerando que a Lei Municipal nº 2425,
de 27 de novembro de 2007, denomina como Órgãos de Imprensa Oficial do Poder Executivo
Municipal o site www.serafinacorrea.rs.gov.br, e o quadro mural situado no Centro Administrativo
Municipal, conforme atesta a publicação de fls. 17 e 35, uma vez que o edital alcançou a
publicação eletrônica, a Comissão Permanente de Licitação procedeu a continuidade do
processo licitatório, e de imediato, fica aberto o prazo recursal e, em não havendo manifestação,
fica marcada para o dia 28 de janeiro, às 14 horas, a sessão pública para a abertura dos
envelopes propostas das licitantes habilitadas. Concluídos os trabalhos, a Comissão determinou
a publicação na imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados. Nada mais
requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e aprovada,
será assinada pelos presentes.
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