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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL  

 

AQUISIÇÃO DE: CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PREGÃO 13/2018 

 

            Às 09:38:44 horas do dia 17/04/2018, no endereço , reuniram-se a pregoeira: KAREN 

CRISTINA DE JESUS PEREIRA SILVA, e a respectiva equipe de apoio, designados pelo ato 

de nomeação (Portaria: 699 de 01/11/2017), para realização da sessão pública de licitação, 

modalidade pregão nº: 0013/2018, processo administrativo nº: 000022/18 - que tem por objeto 

a aquisição de CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PREGÃO 13/2018 para: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação de 

dados, onde a mesma ficará responsável pelo provimento e manutenção de um “Link de 

internet de 24 (VINTE E QUATRO) MEGABITS FULL-DUPLEX”, dedicado e exclusivo, 

entre a rede de computadores da prefeitura municipal de Jeceaba – MG e a rede mundial 

de computadores.   

CREDENCIAMENTO 

  

             Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados 

presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e 

prática dos demais atos de atribuição do Licitante, verificou-se que a única empresa presente 

na sessão, possui enquadramento de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, não havendo 

nenhuma empresa presente na sessão a pregoeira credenciou a empresa na seguinte 

conformidade: 

  

EMPRESA 
DOCUMENTO DA 

EMPRESA 
REPRESENTANTE 

DOCUMENTO DO 
REPRESENTANTE 

ERF WIFI 
TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA 
05.924.119/0001-74 

ELIO SIMOES 
SOUSA JUNIOR 

870.119.056-34 - 
M6435474 

  

  

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento. 
  

            Em seguida recebeu a Declaração do Licitante de que atende plenamente os requisitos 

de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a  Proposta e os 

Documentos de Habilitação, respectivamente. 

             Passou-se então a fase de abertura e análise das propostas de preço dos Licitantes 

participantes do certame, sendo  numeradas  e  rubricadas  pela  Pregoeira, 

que  efetuou   a  leitura, em  voz  alta, dos  preços  apresentados,  conforme  segue: 
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PROPOSTA 

Durante a fase da apresentação da proposta, a empresa presente apresentou sua proposta 

acima do valor médio do edital, sendo o mesmo convidado a negociar com a pregoeira o valor 

dentro da média orçada da administração. A empresa ERF WIFI TELECOMUNICAÇÕES 

aceitou negociar e declarou sua proposta conforme segue abaixo. 

  

 Item: 1-SERVIÇO DE FORNEC. DE LINK FULL DUPLEX DEDICA  

Fornecedor Marca 
Valor das 
Propostas 

% Data/Hora Situação 

ERF WIFI 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA  

R$ 6.265,03 100,00 
17/04/2018 - 

09:38:53 
Selecionado 

 

FASE DE LANCES 
  

            Em seguida a Pregoeira convidou individualmente o autor da proposta selecionada que 

ficaram dentro da margem de 10% (dez por cento) da menor proposta a formular lances de 

forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

   

 Item: 1 - SERVIÇO DE FORNEC. DE LINK FULL DUPLEX DEDICA  

 Rodada nº:1 

Fornecedor Valor % Data/Hora 
 

ERF WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 6.265,00 100,00 
17/04/2018 - 

09:39:06  

  

CLASSIFICAÇÃO 

   
            Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem 

decrescente de valor, na seguinte conformidade: 

 

Item: 1 - SERVIÇO DE FORNEC. DE LINK FULL DUPLEX DEDICA  

Fornecedor Valor Classificação 

ERF WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 6.265,03 1º - Lugar 

  

NEGOCIAÇÃO 

                   Negociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeira considerou que o 

preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados 

pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação ou INACEITÁVEL (justificar). 
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HABILITAÇÃO 

  

 

 Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os 

documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.  
 Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados 

pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes 

para exame e rubrica. 

  

RESULTADO 

  

  

À vista da habilitação, foi declarado: 

  

Produto Fornecedor Marca 
Valor das 
Propostas 

Situação 

1 - SERVIÇO DE FORNEC. DE LINK FULL 
DUPLEX DEDICA 

***** ***** ***** 
 

  

   

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

 
  Não houve interposição de recurso, uma vez que só estava presente um licitante na sessão.  

ENCERRAMENTO  

  
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, 

pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados. 

  

   

Assinam: 

  

  
REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) 
 
 

PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO 
 
 

__________________________________ 
ELIO SIMOES SOUSA JUNIOR 
CPF:870.119.056-34 
RG:M6435474 
Empresa: ERF WIFI 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
  

  

  

_________________________________________ 
KAREN CRISTINA DE JESUS PEREIRA SILVA 
CPF:104.998.456-09 
Pregoeira 
  
_________________________________________ 
WELLINGTON VICENTE MENDONÇA 
CPF:097.802.576-83 
Equipe 
  

  

  
 


