
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016

ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARÁ DE MINAS, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2015

A pregoeira e equipe de apoio da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se
no dia 18 de fevereiro de 2015, 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, a pregoeira Danielle
Souza  Alves  deu  início  ao  credenciamento  referente  ao  pregão  presencial  nº
03/2016, cujo objeto é a contratação de pessoa (s) jurídica (s) prestadora (s) de
serviços de teleprocessamento, com licença SCM fornecida pela ANATEL, back
bone próprio, para a prestação de serviços de acesso à rede de Internet via fibra
ótica por meio de IP Dedicado, com Fornecimento de 16(dezesseis) IP's sendo 13
(treze) IP's úteis para uso exclusivo da Câmara Municipal,Gerenciamento Reativo,
Gerenciamento Pró-Ativo, fornecimento de equipamentos em comodato, conforme
Anexo  I  do  edital  respectivo.  Apresentou-se  para  credenciamento e  se
credenciou: Marlene Aparecida dos Santos, CPF 652.802.966-00, RG 4668403, na
qualidade  de  representante  legal  da  empresa  Algar  Multimídia  S/A,  CNPJ
04.622.116/0001-13.   Terminada  a  fase  de  credenciamento,  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.  Verificada  e  cadastrada  a
proposta,   impresso o quadro comparativo de preços,  passou-se à negociação,
com a fase de lances e, em seguida,  foi gerado o quadro comparativo de preços
final que se encontra anexo como parte integrante desta ata.  O envelope contendo
os  documentos  de  habilitação  da  licitante  foi  aberto,  sendo  os  documentos
rubricados.  A pregoeira  decidiu  optar  pela análise dos documentos  em reunião
interna, sendo que o balanço patrimonial será analisado pela diretoria contábil e
financeira.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  lavrou-se  esta  ata,  que,  após  lida  e
aprovada, será assinada  e juntada ao respectivo processo.   Pará de Minas, 18 de
fevereiro de 2016.
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