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Em 23/09/2019

Ao
Diretor Presidente,
Sr. Amauri Marquezi de Luca

Sr. Presidente,
O tema principal da “Conferência e Feira de Tecnologia WEB Connection” será “Tecnologia da
Informação voltada às Startups”. Com a mentoria dos melhores modelos de negócios, a participação dos
maiores líderes do mercado tecnológico e cases de sucesso, o evento terá um ambiente estratégico de
inovação e previsão de 1.500 Startups.
O presente evento tem por escopo primordialmente:
• Alavancar oportunidades e concretizar negócios imediatos, como: software, hardware, novas tecnologias,
startups e outros;
• Network entre profissionais da área;
• Conhecimento das recentes inovações de tecnologia digital.
Este evento vem ao encontro da estratégia da Companhia em divulgar sua marca, produtos e serviços em
âmbito nacional, possibilitando, a troca de experiências com o mercado, formação de parcerias e
networking, conhecimento de novas tendências e soluções, colocar em prática sua missão de propor,
gerenciar e prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, de forma ágil, flexível,
competitiva e com inovação, tendo como visão ser reconhecida no fornecimento de soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação para o setor público.

Para a participação neste evento, se faz necessária a contratação de um espaço para montagem de estande
para a Companhia, para a exposição de seus produtos, citando como exemplos: APP, GW, vídeos
institucionais entre outros, que também exigem o fornecimento de internet.
A empresa Web Connection Multi Serviços e Comércio Eirelli, sob o CNPJ nº 11.516.173/0001-83,
conforme denota-se no e-mail informativo da empresa gerenciadora do evento Two-L, contido no SEI nº
0076536, é a empresa promotora do evento, e, a empresa exclusiva para a contratação da locação do
espaço para montagens de estandes para exposição, bem como para tudo o que implica em sua utilização
(energia elétrica, extintores, limpeza, taxa de limpeza com a Prefeitura do município de S.Paulo).
Do mesmo modo, conforme indicado no Manual do Expositor SEI nº 0075988, a fornecedora oficial e
exclusiva do Expo Center Norte de Telefonia e Internet é a empresa (Expo Telecom), sob a razão social
Mapptv.com Tecnologia Comércio e Serviços de Valor Adicionado Ltda, CNPJ nº 13.298.907/0001-20,
não havendo possibilidade de contratação de qualquer outra empresa para fornecimento de links de
internet, nem mesmo a utilização de link próprio.
Desta forma, faz-se necessária a contratação das duas empresas acima citadas por meio da Inexigibilidade
de Licitação, por inviabilidade de competição, em conformidade com o art. 30, caput, da Lei Federal
13.303/2016 e art. 25 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CIJUN.

Sendo essas as justificativas que fundamentam esta contratação, submetemos à apreciação e ratificação de
V. Sa.
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