Prefeitura Municipal de Jardim
Governo Municipal

CNPJ N° 07.391.006/0001-86

ATA DA SESSAO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JUEGAMENTO Dos
ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PRECOS E DE HABILITACAO REFERENTES
A0 PREGAO N" 2017.03.31.2,
OBJETO: Contrataoao de servieos a serem prestados no fomecimento de acesso a internet
para diversas Secretarias do Municipio de Jardim/CE, conforme especiﬁcagoes apresentadas
no Edital C onvocatorio.
Data de Abertura: 17 de Abril de 2017.
Horério: 11:00 horas.

Local: Prefeitura Municipal de Jardim.

Endereco: Trav. Aristides Ancilon Ayres de Alencar, n° 51, Centro - Jardim/CE.
A05 17 de Abril de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de Jardim, reuniu-se o
Pregoeiro

()ﬁcial do Municipio, Alberto Pinheiro Torres Neto, juntamente com sua equipe de apoio,
nomeados atraves de Portaria do Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal, sendo
composta por Alexsandro Luiz Cabral de Oliveira e Woston Paulo Coelho dos Santos, para
que fossem recebidos 05 envelopes contendo as propostas de preoos 6 OS documentos de
liabilitacao referentes ao Pregao n0 2017.03.31.2, cujo objeto é a contrataoao de servicos
a
serem prestados no fornecimento de acesso a intemet para diversas Secretarias do
Municipio de Jardim/CE, conforme especiﬁcaooes apresentadas no Edital Convocatorio.
Pontualmente as 1 1:00 horas do dia supra, o Senhor Pregoeiro declarou que estavam abertos
os trabalhos da presente licitacao, nomeando o Senhor Alexsandro Luiz Cabral de Oliveira
para secretariar a sessao. Fizeram-se presentes a reuniao as seguintes empresas: ARAUJO
SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA e ELONET PROVEDOR DE INTERNET
LTDA, neste ato representadas por seus representantes, sendo que apenas o represen
tante da

empresa ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA estava devidamente credenciado
na forma estabelecida no Edital Convocatorio. Por sua vez o representante da empresa
ARA UJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA nao atendeu as condioo
es

necessarias para o seu credenciamento, descumprindo 0 item 7.1.1 alineas “a,
b e e” do

Edital Convocatorio. Feitas essas consideracoes, deu-se inicio aos procedimentos
do
presente Pregao com o recebimento dos envelopes contendo propostas comerciais
e de
habilitacao, bem como dos documentos necessarios para o devido credenciamento
dos
licitantes, fato este ja relatado. A saber, que a empresa ARAUJO SAT COMERCIO
DE
ANTENAS LTDA nao entregou os envelopes de Proposta de Pregos e de Habilita
cao.
Recebidos os envelopes, fora aberto primeiramente 0 de Proposta de Preeos,
sendo
elaborado o devido mapa comparativo dos preeos, para se saber se os precos apresen
tados
estavam compativeis com o orcamento basico 6 com os praticados no mer
o pertinente a0
ramo, assim como para se saber se ocorreria a oferta de lances ve bais.
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comparaeao e sendo realizada a etapa de lances verbais, constatou-se o seguinte resultad
o: o
licitante ELON ET PROVEDOR DE INTERNET LTDA inscrito no
CNPJ n°
08.439.628/0001-08 elassiﬁcada no lote l totalizando o valor de R$ 149,50
0,00 (cento e
quarenta e nove mil quinhentos reais), conforme Mapa de Registro de Lances
Verbais
constante em anexo. Coneluida esta analise, passou-se para a fase de julgam
ento da
documentaeao de habilitaeao da empresa vencedora, sendo inclusive realizad
as consultas
on-line (via internet) para se veriﬁcar a autenticidade de alguns dos docum
entos exigidos.
Apos a realizaeao da referida analise, fora declarada habilitada a empresa
participante e
vencedora por cumprimento integral as exigéncias do Edital Convocatério
. O Senhor
Pregoeiro recomenda que o presente certame seja adjudicad o seu respectivo
vencedor. ET
nada mais havendo a tratar, deu—se por encerrado 0 present
ame, do que para constar foi
lavrada a presente Ata, que vai assinada por mim,
, Alexsandro Luiz
Cabral de Oliveira, que secretariei, pelo Pregoeiro Oﬁcia
demais membros da equipe de
apoioi assim como pelo lieitante credenciado.
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