
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014 

 

ATA DA REUNIÃO DA ATA DA REUNIÃO DA ATA DA REUNIÃO DA ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃOEQUIPE DE PREGÃOEQUIPE DE PREGÃOEQUIPE DE PREGÃO    DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ 
DE MINAS, EM DE MINAS, EM DE MINAS, EM DE MINAS, EM 16 DE DEZEMBRO16 DE DEZEMBRO16 DE DEZEMBRO16 DE DEZEMBRO    DE 2014.DE 2014.DE 2014.DE 2014.    

 

A pregoeira e equipe de apoio da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniu-se 
no dia 16 de dezembro de 2014, às 9 horas e dez minutos, na sala de licitações nº 
3-8, localizada na sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, 
bairro Senador Valadares, município de Pará de Minas/MG. No citado horário, a 
pregoeira Michele Aparecida Villaça deu início ao credenciamento referente ao 
pregão presencial nº 13/2014, cujo objeto é a contratação de serviço móvel pessoal 
- SMP, e gerenciador on-line/controle de ligações, englobando acesso à Internet, 
serviços telefônicos Modalidades Locais, Modalidade Longa Distância Nacional, 
para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do Plano 
Corporativo, incluindo o fornecimento de 19 (dezenove) chips e 19 (dezenove) 
aparelhos celular, em comodato, conforme Termo de Referência, Anexo I do edital 
respectivo. ApresentouApresentouApresentouApresentou----se se se se para credenciamentopara credenciamentopara credenciamentopara credenciamento e se credenciou: Marlene 
Aparecida dos Santos, RG 4668403, na qualidade de representante legal da 
empresa Algar Celular S/AAlgar Celular S/AAlgar Celular S/AAlgar Celular S/A, CNPJ 05.835.916/0001-85.  Terminada a fase de Terminada a fase de Terminada a fase de Terminada a fase de 
credenciamentocredenciamentocredenciamentocredenciamento, a pregoeira declarou aberta a sessão e recebeu da licitante a 
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
e o envelope de PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO. A equipe de pregão 
rubricou os envelopes e, em seguida, o envelope contendo a proposta comercial 
foi aberto, e os documentos constantes da proposta também foram rubricados....    A A A A 
proposta foi cproposta foi cproposta foi cproposta foi cadastrada adastrada adastrada adastrada no sistemano sistemano sistemano sistema, sendo impresso o quadro comparativo de 
preços inicial. A pregoeira encerrou a sessão, optando pela análise da proposta 
internamente pela equipe de pregão.  Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta 
ata, que, após lida e aprovada, será assinada pela equipe de pregão e pela 



representante da licitante e, logo após, juntada ao respectivo processo.  Pará de 
Minas, 16 de dezembro de 2014. 
 

Michele Aparecida Villaça - Pregoeira 
 

Carmélia Cândida da Silva Delfino - Equipe de apoio 
 
 

Luciana Maria dos Santos Pereira - Equipe de apoio 
 
 

Euler Aparecido de Souza - Equipe de apoio 
 
 

Marlene Aparecida dos Santos 
 Algar Celular S/A 

 
 

 


