AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017
Processo Administrativo Nº. 021/2017

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, sediada na
Rua Porto Rico, 231 - Jardim São Luís - Santana de Parnaíba / SP - CEP 06502355, na cidade de Santana de Parnaíba - SP, por intermédio de sua Comissão
Permanente de Licitações, torna público a quem possa interessar que, por
requisição do Excelentíssimo Presidente desta Casa Legislativa, vereador
MARCOS TONHO, encontra-se aberta a licitação na modalidade “PREGÃO
PRESENCIAL”, do tipo Menor Preço Global, por LOTE, que tem por objeto a
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa
comutada – STFC, com fornecimento de 1 canal DDR com dois acessos contendo
30 ramais cada de DDR (discagem direta a ramal), além de 28 linhas telefônicas
analógicas e seu respectivo tráfego de chamadas local e interurbana que compõem
o lote 01, e 04 ponto de acesso à banda larga de 4 MB cada e 01 ponto de acesso
à internet dedicada de 100 MB que compõem o lote 02, conforme anexo I –
Termo de Referência que é parte integrante do Edital.
A retirada do edital deverá ser realizada na sede da Câmara
Municipal de Santana de Parnaíba, no endereço acima, das 8h às 12h e das 13h
às 17h, em dias úteis, a partir do dia 05/04/2017, ou através do site no
endereço eletrônico:
www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br no link
“Licitações”.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação
serão recebidos até às 10:00 (dez) horas do dia 20 (vinte) de abril de 2017,
(horário de Brasília/DF).
A Sessão Pública do Pregão Presencial ocorrerá às 10h15min. do dia 20/04/2017,
no endereço informado acima na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São
Paulo.
Comissão Permanente de Licitações
E-mail: licitacoes@camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br

Santana de Parnaíba 04 de abril de 2.017

MARCOS TONHO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
PRESIDENTE

