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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAçÃO E PROPOSTA

PREGÃO Na 010/2020

Às 08:00horas do dia 18 de fevereiro de 2020, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO-
MA, situada à Rua Pça Bemardo Coelho de Almeida 863- Centro, neste Municipio, reuniram-se os membros da
Comissão Permanente de Licitação, designada por Portaria do Poder Executivo Municipal no 003 de janeiro de
2020, composÍa por ELZA SANTOS ARAUJO LIMA- Pregoeira; REGINA LUCIA ALVES MACHADO-
Membro e JEANE OLIVEIRA DA SILVA - Membro, declinâdos para apreciarem, analisarem e julgarem do Pregão
N' 010/2020, cujo objeto trata da Contratâçâo, de empresa para fomecimento de Liús dedicados de Internet,
detentora de outorga da ANATEL, para prestação de serviços continuados de comunicação de dados, destinados ao
atendimento das Secretarias de Administração e Saúde do Municipio de São BemardoÀ,ÍA, conforme Edital em
anexo. Compareceu 0l (uma) empresa que apresentou em envelopes separados envelope n'01 Proposta e o
envelope no 02 doümentos de habilitação de acordo com o solicitado no Edital, sendo constando o mais perfeito
sigilo e obediência às normas do Edital a empresa presente: MATRIZ TELECOM EIRELI, estabelecida na Rua
Bernardo Lima, n' 1257 - Sala "4" - Centro - São Bemardo/IvíA CNPJ: 17.409.940/0001-31, neste ato repÍesentado
pela sr" Relata Nunes Araújo RG, 049ó l5ó72013-0 -SSP&IA e CPF. 073.057.013-43. A Pregoeira procedeu de fato
a abeÍura da Sessão dando inicio com a abeÍura dos envelopes de no 0l- "Propostas", analisando a proposta com
valor de R$. 6.003,00 (seis mil e três reais) mensal - o equivalente a 90 MBPS, com o valor de R$: 60.030,00 (
sessenta mil e trinta reais) por um periodo de l0 meses; Passando após para seção de lances apenas com a empresa
não aceitou baixal seus preços, uma vez que o preço apresentado estava bem menor que o do termo de referência .
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