
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTAS FINANCEIRAS - EDITAL Nº 177/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, no Centro Administrativo
Municipal  Amantino Lucindo Montanari, situado na Av. 25 de Julho, nº  202, em Serafina
Corrêa,  RS, reuniram-se, a partir das nove  horas, em Sessão Pública, os  membros  da
Comissão Permanente de Licitação do Município, Jennyfer R. Z. Scheffer, André Luis Suder e
Guilherme Migliavacca, nomeados pela Portaria n° 1071, de 28 de agosto de 2018 para abrir
e processar a licitação realizada na modalidade Concorrência Pública nº 002/2019, que tem
por objeto a concessão de uso não onerosa de cabo de fibra óptica para implantação do
Programa Agricultura Digital, do município de Serafina Corrêa, de acordo com os anexos e as
especificações técnicas descritas no Edital nº 177/2019. Também participou da Sessão  para
auxiliar  na  conferência  da  documentação,  o  Sr.  Rafael  Fernando  Orth,  responsável  pela
elaboração do Projeto Básico e Termo de Referência. Abertos os trabalhos, foram recebidos
e protocolados os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta financeira do
licitante  Net  Onze  Provedor  de  Acesso  a  Internet  Eireli,  inscrita  no  CNPJ  nº
33.768.581/0001-65, estabelecida na Rua Castelo Branco, nº 466, Salas 03 e 04, Centro, na
cidade de Serafina Corrêa/RS, neste ato representada pelo Sr. Eitor Cadore, inscrito no CPF
nº 456.450.000-72. Os envelopes lacrados foram rubricados pelos presentes. Ato contínuo, o
envelope de habilitação da empresa foi aberto, os documentos rubricados e analisados pelos
presentes.  A Comissão de Licitação e  o Sr. Rafael Fernando Orth, em análise ao Edital e
documentos  apresentados,  constatou  que  a  empresa apresentou  os  documentos  de
habilitação  conforme  as  exigências  editalícias,  sendo  declarada  habilitada. Intimado  da
intenção de interpor recurso nesta fase da licitação, o representante da empresa manifestou
não  ter  interesse.  Desta  forma,  o  envelope  contendo  a  proposta  financeira  da  empresa
habilitada foi aberto, os documentos rubricados e analisados pelos presentes. A Comissão de
Licitação  e  o  Sr.  Rafael  Fernando  Orth  considerou  a  proposta  válida,  por  estar  em
conformidade  com  as  exigências  editalícias, sendo  que  os  valores  apresentados  pela
empresa foram: para o  item 1, R$ 89,00 (oitenta e nove reais); para o  item 2, R$ 432,35
(quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos); e para o item 3, R$ 1,50 (um real
e cinquenta centavos).  Intimado da intenção de interpor recurso nesta fase da licitação,  o
representante  da  empresa  manifestou  não  ter  interesse. Em  ato  contínuo,  a  Comissão
determinou a publicação da ata na imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos
interessados.  O procedimento  licitatório  será  encaminhado  à  Autoridade  Superior  para
homologação  e  posterior  adjudicação.  Nada  mais  requerido  nem  a  tratar,  a  Sessão  foi
encerrada e lavrada a presente ata que,  lida e aprovada, será assinada pelos presentes,
ficando desde já os autos com vistas franqueadas aos interessados.
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