
  
 

 

Ata da reunião de abertura e julgamento do Pregão Presencial n° 02/2021 - Processo Licitatório 

02/2021 – Aquisição de link IP dedicado. 

 

Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às treze horas, nas dependências da Câmara 

Municipal de Itajubá, presentes a Pregoeira deste certame, Sra. Deborah Lemes do Vale Ferreira, 

designada pela Portaria nº 149/2017, os membros da Comissão de Apoio Joao Carlos da Silva e Tiago 

José de Sales Cortez, designados pela Portaria 23/2021. o sr. Jose Francisco dos Santos Junior RG 

MG 12912605, representando a empresa OI SA CNPJ 765357640001-43. No horário estabelecido, 

iniciada sessão pública para abertura do pregão presencial n° 02/2021.A empresa OI apresentou a 

proposta no valor de R$ 375,00 para instalação e R$ 7.129,00 mensal para os quatro links, totalizando 

R$ 85.923,00 (Valor Global). Inquirida sobre a possibilidade de conceder descontos, a empresa 

declarou que o valor já se encontrava no limite. Conferida a documentação da empresa, verificou-se 

que a empresa não apresentou a Certidão de Falência e que seu Índice de Liquidez estava inferior a 

1, bem como constatou-se a ausência de Certidões de Quitação perante as Fazendas Municipal, 

Estadual e Federal e a negativa de débitos trabalhistas, ao que a empresa apresentou a decisão judicial 

Objeto e Pé, (dentro do Kit de Recuperação  Judicial), que dispensa a apresentação desses indicadores, 

dado que a empresa OI se encontra em recupera ação judicial. No mais, a Pregoeira declarou que a  

empresa atende as exigências do Edital. Concluídos os trabalhos, a Pregoeira determinou a publicação 

da presente no quadro mural e no site da Câmara para ciência dos interessados. Nada mais havendo 

a tratar, a Senhora Pregoeira determinou o encerramento da presente ata que lida e aprovada, vai ser 

devidamente por todos assinada.  
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