
 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 

 

 

O pregoeiro Euler Aparecido de Souza Garcia e a equipe de pregão da Câmara Municipal 

de Pará de Minas reuniram-se no dia 2 de maio de 2019, às 9 horas, na sala de licitações 

localizada na sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro Senador 

Valadares, município de Pará de Minas/MG. No citado horário, o pregoeiro deu início ao 

credenciamento referente ao Pregão Presencial nº 02/2019 - Processo Licitatório nº 

05/2019, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica prestadora de serviço de 

teleprocessamento para implementação, operação e manutenção de link de acesso à 

internet por meio de IP dedicado, via fibra ótica, com fornecimento de equipamentos 

necessários à execução do serviço e suporte técnico, visando acesso permanente e 

completo da Câmara Municipal de Pará de Minas à internet, conforme especificações 

constantes no Termo de Referência, que integra o Edital como Anexo I. Apresentou-se 

para credenciamento e se credenciou:  Amarildo Magela de Oliveira, RG M4-918.726, 

representando a empresa Rawnet Informática Ltda ME, CNPJ 05.804.309/0001-58. 

Aberta a sessão, o pregoeiro recebeu da licitante os envelopes de PROPOSTA 

COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Os envelopes foram conferidos, rubricados e, em seguida, 

os envelopes contendo as propostas comerciais foram abertos, e a proposta também foi 

rubricada. Verificada, cadastrada e classificada a proposta,  impresso o quadro 

comparativo de preços, passou-se à fase de lances, sendo  gerado o quadro comparativo 

de preços final que se encontra anexo como parte integrante desta ata. Foi aberto o 

envelope da empresa indicado como contendo os documentos de habilitação para 

verificação de suas condições habilitatórias, rubricando-se os documentos e verificando-

se que estão regulares, o que configura a HABILITAÇÃO dessa empresa, sendo 

declarada, por conseguinte, a vencedora deste pregão. Nada mais havendo a tratar, 



 

 

lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada  e juntada ao respectivo 

processo. Pará de Minas, 2 de maio de 2019. 

 
 

Euler Aparecido de Souza Garcia  
Pregoeiro 

 
 

Carmélia Cândida da Silva Delfino 
Equipe de apoio 

 
 
 

Evandro Rafael Silva  
Equipe de apoio 

 
 
 

Fernanda Teixeira Almeida 
Equipe de apoio 
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