
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2022

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs, na

sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-

se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI, e

equipe de apoio CEZAR AUGUSTO SOARES designados conforme Portaria n°

123/2022 de 21 de junho de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao

PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2022, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por

objeto a Contratação de serviços de telecomunicações para a implementação,

operação e manutenção de link de acesso, síncrono, dedicado à internet, com

velocidade definida conforme detalhamento abaixo. 100% garantida, com

disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a

partir de sua ativação até o término do contrato, com fornecimento dos

equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico, pelo prazo de

12 (doze) meses utilizados pelo Município de Planalto - PR, tendo como valor

máximo a importância R$78.840,00 (setenta e oito mil oitocentos e quarenta reais).

Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas:

CLICKNET LTDA ME, o Sr. Rafael Iruan Kolas, RLINE TELECOM LTDA, o Sr.

Cristoffer Natan de Souza. Dando continuidade, a Pregoeira ressaltou que a

ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na

preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Na seqüência,

foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos

membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com a análise da

compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os

trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a

classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas,

consagrando-se vencedora a empresa subsequente:

CLICKNET LTDA ME

Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantí#^ae.,Preço Preço totaj 1
1 1 Link dedicado de Internet

através de fibra-óptica, sem
limitação de velocidade, a ser
instalada na sede da Prefeitura

Municipal e do Posto de Saúde
Centrai. Com fornecimento de

CLICKNET UN 24,00 510,00 12.240,00
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MicrotiK e ao menos 4

roteadores do tipo UNIFI para
cada instalação. (Necessidade
de 2 unidades por mês).

TOTA _ 12.240,00

RLINE TELECOM LTDA

Lote Item Produto/Serviço Ünídade Quáhficiade Preço PfèçòlÓfel 1
1 2 Link dedicado de Internet

através de fibra-óptica, com
velocidade mínima garantida
de 220 Mbps, nos pontos
descritos no anexo 1 deste

termo. Com fornecimento de

ao menos um roteador do tipo
AGI 200 em cada ponto.
(Necessidade de 30 unidades
por mês).

Rline

Telecom

UN 360,00 48,00 17.280,00

TOTA - 17.280,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação

direta com as íicitantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito.

Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes

e consideradas vencedoras: CLICKNET LTDA ME. RLINE TELECOM LTDA, em

conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital

para apresentarem o envelope de n° 02 (dois) - contendo os documentos de

Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e

íicitantes participantes, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com

o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por conseqüência, as

referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No curso do Presente

procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso

quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das íicitantes

participantes. A Pregoeira em decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste

procedimento licitatório, em favor da empresa: CLICKNET LTDA ME, pessoa

jurídica com inscrição no CNPJ 17.101.075/0001-61, com sede na Rua Jose Cleto,

centro, no Município de Dois Vizinhos, estado do Paraná, RLINE TELECOM LTDA,

pessoa jurídica com inscrição no CNPJ n° 13.500.755/0001-05, com sede na Rua

Cinco, n° 09, Industrial, município de Planalto, estado do Paraná, classificadas em 1°

lugar para o fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme classificação

acima, pertinente a Contratação de serviços de telecomunicações para a

implementação, operação e manutenção de link de acesso, síncrono, dedicado á

internet, com velocidade definida conforme detalhamento abaixo, 100% garantida,

com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da

semana, a partir de sua ativação até o término do contrato, com fornecimento dos
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equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico, pelo prazo de

12 (doze) meses utilizados pelo Município de Planalto - PR e proposta de preço da

licitante. Pela pregoeira foi informado aos interessados que o presente processo

será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais

atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão,

cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e

representantes das empresas licitantes.

CARLA SABRINAIrECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

CLICKNÈT LTDA ME

Rafael Iruan Kolas

UGUSTO

OARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

RUME

Cristoffer Natan de Souza
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