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PREGÃO PRESENCIAL N' 8/2019

AI)crtura (la Sessão

H â:: Ç:hÍ:llHI $ii H':$ÜIRl::lH
relativos ao processamento do Pregão Presencial N' 8/2019. ' '' '

Inicialmente a(o) Pregoeira(o) declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de
credenciamento.

Credenciamcnto

l)a entrega dos Envelopes.
A(o) Pregoeir(a)o declarou encerrada a fase de credenciamento, em seguida solicitou que os

interessados credenciados entregassem os envelopes n' 01 contenda a Proposta e o n' 02 contendo a
habilitação, passando-se à abertura das propostas dos respectivos credenciados.

l)a Classificação das Propostas
Abertos todos os envelopes contendo as propostas. a(o) Pregoeira(o) franqueou o âccsstl de toda

ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, a(o) Pregoeira(o) noSSOU
aanálisedaadequaçãodaspropostasaosrequisitosdoEdital ' * ' ' ' ''"'"'

PROPOSTAS POR ITEM

1 1 Plil:STAÇAO 1)[ SI':]iV]ÇO ]-:\] FORNO':CINll:NTO l)l: lbTl:RNl:T - fi4 1'nrilns )IÊs l i2.0o
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DA NEGOCIAÇÃO

=:i' lillF;:;='=:,=.:: lç'í: ;,::::: ::::'=/

l)a Habilitação

2:'« .,â'ãl,.ll Êll ::=;==1,:i=E,:?:,'E'::::,F; :Úi:.==:=b.: ?=== :'=
Analisada a docuillentação a Pregoeira considerou a empresa Nettel Internet Lida. EPP habilitada

l)a Adjudicação

certame Antncadora malnifesçaçã n, e ime abaixao de recursos, a(o) Pregoeira(o) adjudicou os itens do

FO liNEC l{ l)Ol{ NETELLINTERNET LTDA EPP
1)0CUN[[:NTO:] 8.27t).560/0001-2 1 VALOR: R$

358.116.00

Não houve ocorrências dignas de nota
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Encerramentos da Sessão

. A Pregoeira(o) informa que os envelopes Habilitação não abertos estarão disponíveis Rara ret;-J-
no Departamento de Licitações e Contratos após a contratação. '" -''r---'''-' pu-u 'b'--aua

:T:=:.::i11iEU :: :s:m: : :a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a
ada pela(o) Pregoeira(o), Equipe de Apoio
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