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CONVITE N.o 002/2017
PROCESSO N° 024/2017 - GL

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos vinte e oito (28) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e
dezessete (2017), às nove horas (09hOO), no Auditório da Câmara Municipal de
Jacareí, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, composta pelos
servidores DJANIRA EUGÊNIO DE SOUZA (Presidente), ANDRÉIA SALGADO
CÉSAR MOTA (Secretária) e DIOGO ZANI SOARES (Membro), nomeados pela
Portaria n° 060/2017, para julgamento da licitação Convite n.? 002/2017, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
mudança de local de instalação de infraestrutura de rádios enlaces IP's,
mudança de local de instalação de torre de infraestrutura metalizada em
treliça, que comporta: recepção de micro-ondas de enlace de áudio e vídeo
analógico em 7GHz, haste com para-raios tipo FRANKLIN e luz de balizamento;
mudança de local de instalação de Rack de equipamentos. Foram convidadas
as seguintes empresas:

Hand Key Indústria Comércio e Serviços Ltda EPP,

Daniel Leite Fernandes 25540304802 e RF Engenharia em Radiodifusão Ltda
ME. Participaram da visita técnica as seguintes empresas: Daniel Leite Fernandes
25540304802

e RF Engenharia em Radiodifusão Ltda ME. Entregou os

envelopes no prazo somente a empresa Daniel Leite Fernandes 25540304802,
que não se fez representar. Ato contínuo, procedeu-se a abertura do envelope 1 Documentação. O Gerente de operações da TV Câmara, Sr. Fabio Basso,
verificou e validou o item m do edital que se refere ao atestado de capacidade
técnica. A comissão de licitações analisou os demais documentos e declarou
habilitada a empresa Daniel Leite Fernandes 25540304802.

Encerrada esta

etapa, foi fixado prazo de dois (02) dias úteis para interposição de recurso, conforme
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artigo 109 da Lei 8.666/93, após a data de publicação do resultado. Nada mais a
registrar, foi encerrada às 10h30 a sessão e lavrada a presente ata, que segue
assinada
presentes

DIOGO ZANI

pela

Comissão
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