
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO II
PREGÃO Nº 0185/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00288.11.07.611.2021

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um às dez  horas, na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal de  Camaçari,

situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira Ana Carolina da S. dos Santos e  Equipe de

Apoio  que abaixo assinam, designado pelo Decreto 7468/2021, a sessão para dar prosseguimento aos  procedimentos licitatórios concernentes  a licitação

na Modalidade Pregão n.º 0185/2021,  na forma eletrônica, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de provimento

de acesso à rede mundial  de computadores INTERNET,  com o fornecimento  de materiais,  acessórios,  equipe  especializada (remota e presencial)  e

equipamentos para a transmissão e compartilhamento de sinal, conforme as normas técnicas previstas pela ANATEL, com a instalação e configuração de

sinal e seu compartilhamento para acesso à INTERNET e o compartilhamento INTRANET, com backbone banda larga de rede até 150Mb, podendo ser

fornecido via rádio ou fornecido através de Fibra Ótica, com IP válido para monitoramento externo.

A Pregoeira  informa  que a  licitante  PR NET INFOR.  COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – ME

arrematante dos Lotes 01 e 02  apresentou documentação diligenciada na sessão anterior e que após a conferência de sua autenticidade, fora habilitada no

presente certame e declarada vencedora por atender às exigências do Edital, ficando desde já, aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis. 

Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br) e no sistema do Banco do Brasil: ( www.licitacoes-

e.com.br), na página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS>.  

Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou apresente Ata, que vai assinada pelos presentes.
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