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PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO BERNA
ESTADO DO MARAT{HÃO

CÍ{PJ: 06.125.389/0001-88

MODÂLIDADE

VISTO:

ATA DE ABERTURÂ E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAçÃO E PROPOSTA

PREGÃO NS 03U2O19

As 14:OOhoras do dia 05 de dezembro de 20'19, na sa.la de Licitação da Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDO-
MA, situada à Rua Pça Bemardo Coelho de Almeida 863- Centro, neste Município, reuniram-se os membros da
Comissão Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo Municipal no 003 de janeiro de
2019, composta por ELVA SANTOS ARAUJO LIMA- Pregoeira, REGINA LUCIA AL'!,ES MACHADO-
Membro e ANDREA SIMONE GONÇALVES ARAUJO - Membro, declinados para apreciarern, analisarem e
julgarem do Pregão N' 03112019, cujo objeto trata da Contratação, de empresa para fomecimento de Links
dedicados de Intemet, detentoÍa de outorga da ANATEL, para prestação de serviços continuados de comunicação de
dados, destinados ao atendimento da Secretaria de Educação do Município de São BemardoÀ4A, conforme Edital
em anexo. Compareceram 03 (três) empresas que apresentou em envelopes separados envelope no 0l Proposta e o
envelope no 02 documentos de húilitação de acordo com o solicitado no Edital, sendo constando o mais perfeito
sigilo e obediência às normas do Edital a empÍesa presente: PEDROSA & BRITO LTDA, localizada na Av. Santos
Dumont, N'30 - Centro - Santa Quiteria/JvíA, inscrita no CNPJ: 08.019.615/0001-71, neste ato Íepresentada pelo Sr.
José Ricardo Briro Pedrosa (Procurador) porradoÍ da Rc NR 135349020000 GEJUSPC, e CPF: 010.996.003-32,
residente e domiciliado Avenida Santos Dumont, N" 30 - Centro - São Santa Quiteria/MA, a empresa não apresentou
os os documentos solicitados no item 04 - CREDENCIAMENTO. EMPRESA: W.T.T.ALMEIDA - WEBNET
estabelecida na Rua São Raimundo nr. 20 - Corrente - Chapadinha/MA CNPJ: 28.534.99210001-56, neste ato
representado pela sr": Maryângela Gomes da Silv4 RG n'8601Ió-SSP^,íA CPF 329.241.193-91, residente e
domiciliada na cidade de Chapadinha/MA. e a empresar BRASILINK TELECOMUNTCAÇÕES EIRELI-À,G,
estabelecida na Rua Vereador Manod Frota, 523 Centro Tianguá - CE CNPJ: 12.021.435/0001-00, neste ato
representâdo pela sf Patricia Ferreira da Silva RG, 003.201.7ó3-SSP/RN e CPF: 086.006.174148, âs empÍesas:
W.T.T.ALMEIDA - WEBNET e BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI-I'G, foram oedenciadas para
todos os atos do processo. A Pregoeira procedeu de fato a abertura da Sessão dando inicio com a abertura dos
envelopes de no 0l- "Propostas", analisandô a propostâ da empresa: PEDROSA & BRITO LTDA, foi apresentado
o valor de RS: 17.733,33 (dezessete mil setecentos e trinta e três Íeais e trinta e três centavos) mensal, o
equivalente a 100 MBPS; empresa: W.T.T.ALMEIDA - WEBNET - apresentou o valor de R$: 20.500,00 (yinte
mil e quinhentos reais) - mensal, o equivalente a 100 MBPST e a empresa: BRASILINK TELECOMLTNICAÇÕES
EIRELT-ME- apresentou o valor de R$: l?.000,00 (dezessete mil reais) - mensal, o equivalente a 100 MBPS;
Passando após para seção de lances apenas a empresa, W.T.T.ALMEIDA - WEBNET, nâo deu lance e a empresa:

BRASILINK TELECOMUNICAÇÔES EIRSLI-ME, baixou seu preço paÍa R$: 16.500,00 ( dezesseis mil e

quiúentos reais) mensal, o €quivalente a 100 MBPS. Assim a Pregoeira em concordância com a equipe de apoio
aceitou a proposta da empÍesa: BRASILINK TELECOMUNTCAÇOES EfRELI-ME, sem antes porém perguntar se

alguém desejava interpor recurso, nâo havendo portanto interposição de recurso deu-se prosseguimento ao certame

com a abertura do envelope de no 02-"Habilitaçào',Foi analisado somente a documentação da empresa vencedora:

BRASILINK TELECOMUNICÀÇÔES EIRELI-ME constatando porem que constava toda documenta€o exigida n

o edital foi repassados os documenÍos a tdos os presente para análises e rubrica dos documentos, assim a Pregoeira

perguntando novamente se desejava interpor Íecurso, como não houvq deu por encerrada a presente

lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos outros Membros da

itante.
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