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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

030/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2014 – 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de internet para atender as Unidades da Prefeitura 

Municipal de Amargosa através do protocolo TCP/IP, nos locais 

e velocidade descritos no Anexo VIII. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às nove horas reuniram-se a o 

Pregoeiro Substituto LUCIANO CERQUEIRA DE JESUS e a Equipe de Apoio formada por 

LEANDRO LEAL DA ANUNCIAÇÃO, nomeados pela Portaria nº. 009/2014, de 02 de janeiro 

de 2014, para realizar o recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 

e os documentos de habilitação das licitantes interessadas em participar do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 030/2013, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de internet para atender as Unidades da Prefeitura Municipal de Amargosa através 

do protocolo TCP/IP, nos locais e velocidade descritos no Anexo VIII,. Compareceu ao 

Certame Sr. ADLER LAGE MATOS, Diretor de Avaliação e Gestão da Informação, a 

Assessora Jurídica ANDRÉIA PRAZERES (OAB/BA 17.961) e a empresa: MMA 

ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 00.655.339/0001-98, 

representada pelo Sr. MÁRCIO PAIXÃO DOS SANTOS OLIVEIRA – CPF nº. 000.497.995-84. 

O Sr. Pregoeiro LUCIANO CERQUEIRA DE JESUS deu início à sessão esclarecendo ao 

presente como funciona esta modalidade, os aspectos legais e os procedimentos que serão 

adotados no decorrer da sessão. Dando prosseguimento aos trabalhos o Pregoeiro solicitou do 

licitante seus documentos de credenciamento o que foi de logo apresentado e entendido de 

acordo com as exigências editalícias. Concluída esta fase foi solicitada a declaração de 

tratamento diferenciado e pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação 

correspondente a um dos Anexos do Edital que também foi apresentada pelos Licitantes. Em 

seguida solicitou os envelopes contendo as Proposta de Preços e os Documentos de 

Habilitação das empresas presentes. Dando prosseguimento aos trabalhos foram abertos os 

envelopes (Envelope “A”) contendo a Proposta de Preços das empresas.  

 

ITEM 01 

O Pregoeiro verificou a proposta escrita apresentada para o LOTE 01, classificado aquela 

julgada em conformidade com as exigências do Edital, conforme segue. 

 

ITEM 01 - (PROPOSTAS ESCRITAS) 

RAZÃO SOCIAL VALOR R$ 
PROPOSTA/ 

SITUAÇÃO 

MMA ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA LTDA ME 
70.020,00 Aceita/Classificada 
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O preço para o item I encontra-se compatível com aqueles orçados pela Administração. Em 

atendimento ao disposto no item 19.8. do Edital que diz que “havendo apenas uma proposta e 

desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço compatível com os 

praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a Pregoeira  negociar, visando obter 

preço melhor”. O Pregoeiro, então iniciou a negociação do preço mensal do item I. O Licitante 

disse que poderia fornecer o item I ao preço mensal de R$ 5.316,80 (cinco mil e trezentos e 

dezesseis reais e sessenta e seis centavos) e proposta anual de R$ 63.801,60 (sessenta e três mil 

e oitocentos e um reais e sessenta centavos). Em seguida, foi aberto o Envelope “B” contendo a 

Documentação de Habilitação. Assim, considerando que o processo encontra-se instruído, 

inclusive com Parecer Jurídico que opina pela adjudicação e homologação do resultado, 

encaminhamos os presentes autos para Prefeita para necessária homologação. O Pregoeiro 

substituto mandou registrar em Ata que a Pregoeira CARLA SOUZA OLIVEIRA encontra-se 

no gozo de férias.  Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela 

Sr. Pregoeiro Susbstituto, Equipe de Apoio e Licitantes presentes, submetendo-se o processo à 

Autoridade Competente para fins de homologação. O Sr. Pregoeiro declarou encerrados os 

trabalhos, agradecendo a presença de todos. 

 

 

LUCIANO CERQUEIRA DE JESUS 

Pregoeiro 

 

 

LEANDRO LEAL DA ANUNCIAÇÃO  

Equipe de Apoio 

 

 

ADLER LAGE MATOS 

 Diretor de Avaliação e Gestão da Informação 

 

 

MMA ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME  

MÁRCIO PAIXÃO DOS SANTOS OLIVEIRA  

Licitante 

 

 


