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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017/SRP - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 040/2017 – OBJETO: Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de Internet 

com link dedicado em fibra ótica para atender a Prefeitura 

Municipal de Amargosa sem limite de tráfego, mediante 

Sistema de Registro de Preços. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às quinze horas, reuniram-se a Pregoeira Carla 

Souza Oliveira, nomeada pelo Decreto n° 049/2017 e os membros da equipe de apoio, Leandro Leal da 

Anunciação, nomeado pelo Decreto n° 043/2017, o do Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação, Sr. 

Marcelino Igor Antunes, para realização do recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços e os documentos de habilitação das licitantes interessadas em participar do Pregão Presencial nº 

0216/2017/SRP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Internet 

com link dedicado em fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal de Amargosa sem limite de tráfego, 

mediante Sistema de Registro de Preços. Foi registrado que o edital foi publicado na íntegra no Diário Oficial do 

Município de Amargosa no dia 11/07/2017 (edição 1703) e que não houve registro de impugnação ao 

instrumento convocatório. A Pregoeira deu inicio ao certame pedindo aos licitantes que entregassem os 

documentos para o credenciamento, bem como os envelopes de proposta.  Compareceram ao Certame as 

empresas:  

 

Após a conferência dos documentos a pregoeira credenciou as empresas e os referidos representantes. 

A Sra. Pregoeira deu início à sessão esclarecendo aos presentes como funciona esta modalidade, os aspectos 

legais e os procedimentos que serão adotados no decorrer da sessão.  A representante da empresa MMA 

ACESSÓRIOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- EPP, questionou o fato da empresa TELEUNO PROVEDOR LTDA 

não ter anexado a proposta de preços o alvará de funionamento da sede da empresa confome item 3.17 do 

termo de referência do edital. O Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação pronunciou-se dizendo que 

este item não desclassifica a proposta e portando a empresa TELEUNO PROVEDOR LTDA estaria classificada 

para a fase de lances. 

Dando prosseguimento a Pregoeira verificou as propostas escritas apresentadas, classificando aquelas julgadas 

em conformidade com as exigências do Edital, conforme segue. 

 

LICITANTE CNPJ REPRESENTANTE CPF 

MMA ACESSÓRIOS  SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA LTDA- EPP 

00.655.339/0001-26 ROSALIA SAMPAIO DA 

FRANÇA ANDRADE 

949.839.255-20 

TELEUNO PROVEDOR LTDA 10.675.603/0001-47 THEONAS SAMPAIO VIANNA 

NETO 

776.102.965-20 
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 (PROPOSTAS ESCRITAS) 

RAZÃO SOCIAL VALOR R$ 
PROPOSTA/ 

SITUAÇÃO 

MMA ACESSÓRIOS  SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- EPP 
140.280,00 Aceita/Classificada 

TELEUNO PROVEDOR LTDA 
123.900,00 Aceita/Classificada 

 

Em seguida iniciou a disputa de lances, registrando-os em Mapa de Lances que segue anexo a esta ata. 

Encerrada a etapa de lances que foi registrado no mapa anexo. A Pregoeira ordenou as propostas segundo os 

valores ofertados restando classificadas em 1º Lugar a Empresa MMA ACESSÓRIOS SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA LTDA- EPP com a proposta no valor de R$ 103.000,00, em 2º Lugar a Empresa TELEUNO 

PROVEDOR LTDA com a proposta no valor de R$ 105.000,00 conforme registro no Mapa de Lances deste Lote 

em anexo a presente ata. Foi aberto o Envelope “B” contendo os documentos de habilitação da empresa MMA 

ACESSÓRIOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- EPP. Os documentos da empresa foram submetidos à análise e 

rubrica pelos licitantes presentes que apresentaram as seguintes impugnações: A empresa TELEUNO 

PROVEDOR LTDA argumentou que o Certificado do curso NR10 não consta os dados do técnico em 

eletrotécnica, que no seu entendimento é necesário à prestação do serviço.  O Diretor de Gestão de Tecnologia 

da Informação, informou que no momento não tem como fazer a conferência desta informação, mas que vai 

fazer as pesquisas necessárias para sanar a dúvida do licitante. Desta forma, a pregoeira não declarou a 

empresa MMA ACESSÓRIOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- EPP, vencedora aguardando o resultado da 

pesquisa a ser realizada pelo setor técnico responsável. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio e 

Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade Competente. A Sra. Pregoeira declarou 

encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 

 
CARLA SOUZA OLIVEIRA 

Pregoeira 
 
 

LEANDRO LEAL DA ANUNCIAÇÃO 
Equipe de Apoio 

 
 

MARCELINO IGOR ANTUNES 
Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação  

 
 

MMA ACESSÓRIOS  SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- EPP 
Rosalia Sampaio da França Andrade – CPF: 949.839.255-20 

 
 

TELEUNO PROVEDOR LTDA 
Theonas Sampaio Vianna Neto - 776.102.965-20 


