PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS, EM 25 DE ABRIL DE 2018.
O pregoeiro e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se no
dia 25 de abril de 2018, às 9 horas, 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, o pregoeiro Euler Aparecido Souza Garcia deu
início ao credenciamento referente ao Pregão Presencial nº 04/2018 - Processo Licitatório
nº 06/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico
fixo comutado (STFC), incluso plano de numeração para acessos após habilitação das
linhas e o fornecimento de acesso digital à central de comutação telefônica pública
através de enlace físico digital de 2 Mbps, com capacidade de 30 troncos digitais de 64
Kbps, com sinalização R2 para instalação no endereço Av. Presidente Vargas, 1935,
bairro Senador Valadares em Pará de Minas/MG e de serviço telefônico Móvel Pessoal –
(SMP) com fornecimento de 13 (treze) chips, conforme especificações constantes do
Termo de Referência, Anexo I, que integra o Edital. Apresentou-se para credenciamento e
se credenciou: Marlene Aparecida dos Santos, CPF 652.802.966-00, RG 4668403,
representando a empresa Algar Telecom S/A, CNPJ 71.208.516/0001-74. O pregoeiro
declarou aberta a sessão e

recebeu da licitante os envelopes de PROPOSTA

COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Os envelopes foram rubricados

e, em seguida, o

envelope contendo a proposta comercial foi aberto, e a proposta também foi rubricada.
Verificada, cadastrada e classificada a proposta,

impresso o quadro comparativo de

preços, passou-se à fase de lances, sendo gerado o quadro comparativo de preços final
que se encontra anexo como parte integrante desta ata. Foi aberto o envelope indicado

como contendo os documentos de habilitação da empresa

para verificação de suas

condições habilitatórias. Os documentos foram rubricados e conferidos, constatando-se a
regularidade dos documentos, o que configura a HABILITAÇÃO da empresa, sendo
declarada a vencedora deste processo. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata,
que, após lida e aprovada, será assinada e juntada ao respectivo processo. Pará de
Minas, 25 de abril de 2018.
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