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PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE

Estado de São Paulo

IIMs.

c1,

ATA DO PREGAO N.° 002/2017, PROCESSO N.° 003/2017 - CREDENCIAMENTO,
ANALISE DE PROPOSTAS, LANCES VERBAIS, NEGOCIAcA0 DIRETA,
HABILITAcA0 E ADJuDICAcAO.

As treze horas e trinta minutos do dia oito do mês de fevereiro de dois mil e dezoito,
na sede da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente, sito

a

Rua Prudente de

Moraes no 850, fizeram-se presentes -os membros da Equipe de Apoio do Pregao,
designados pela Portaria no 2701, de 10 de setembro de 2017, sendo Mariani Dias
Souza como Pregoeira, Ailton Rodrigues e Glance Santos de Paula, como equipe de
apoio e autoridade competente, corn a finalidade de conduzir os trabaihos para o
c0NTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVENDA DE "INTERNET"
- PARA 0 FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO, COM MONITORAMENTO E
SEGURANA ANTE DDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE
RIBEIRAO CORRENTE, cujo edital resumido foi publicado no Diário Oficiat do Estado

de São Paulo de 25 de janeirO de 2018, Poder Executivo, Seção I, pagina 184,
Jornal Foiha de São Paulo, edicao de 25 de janeiro de 2018, Ribeirão, cotidiano 138,
e afixado no átrio da municipalidade em 25 de janeiro de 2018. No horário definido
no Edital (13h3Omin) a Pregoeira deu como aberta a Sessäo Püblica de realizacao
do Pregao, procedendo-se inicialmente ao penlodo de

identificacao/

credenciamento da empresa licitante e seu respectivo representante legal.
Apresentou os devidos elementos necessários

a participacao no certame a empresa:

ALGAR TELECON S/A, representante, representante o Sr. Francisco Marcelo
Aguila Ribeiro, portador do RG n°: 28.304.837 SSP/SP e do CPF n°: 284.910.91858. A Pregoeira verificou o atendimento das condicoes estabelecidas para Os
credenciamentos por parte das empresas participantes. Prosseguindo, a Pregoeira
recebeu os envelopes contendo a proposta e a documentaçoes da licitante, iniciando
imediatamente, a abertura do envelope contendo a proposta de preco,
determinando ao representante credenciado presente a avaliaçao e rubrica da
proposta de preco apresentada. Após a análise da proposta de preços apresentada,
tendo como base de avaliacao as determinacoes editalicias, a pregoeira determinou.A/'
que a proposta está apta

a

participar no certame. Da análise preliminar efetuada

pela pregoeira venificou-se que a proposta apresentada pela licitante atendeu aos
requisitos editalIcios. Registra-se que, não obstante a conferência procedida, fica a
licitante responsável por fornecer produtos, que atendam todas as especificacoes
exigidas, que apresente boa qualidade, sob pena das sancoes previstas em Edital
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seus anexos. Na sessão de lances obteve a seguinte classificacao corn os seguintes
valores final: (conforme tabela em anexo). Saliente-se que os valores finais
ofertados mostram-se inferiores aos custos máximos admitidos no mercado.
Encerrada as negociacOes para obtencao dos menores precos dos produtos a
serem fornecidos ao rnunicIpio, foi aberto o envelope da documentacao da licitante
classificada em 10 lugar, os documentos foram considerados regulares conforme
exigências do edital sendo, portanto, julgada habilitada a prosseguir no certame.
Finalizada a etapa competitiva e habilitada a empresa ofertante do menor preco. A
pregoeira declarou oficialmente vencedora a empresa ALGAR TELECON S/A.
Saliente-se que o preco ofertado está dentro dos limites estabelecidos pela
Administracao no Edital de Pregao Presencial 02/2018, a pregoeira adjudicou o
objeto

a

respectiva licitante vencedora e a mesma abriu mao do prazo recursal

desistindo expressamente do direito de recorrer. Nada mais havendo, foi lavrada a
presente. Ata que lida e achada conforme val por todos devidamente assinada.

MARIANI DIAS SOUZA - Pregoei
AILTON RODRIGUES - Autoridade Competente

CLARICE SANTOS DE PAULA - Equipe de Apoio
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ALGAR TELECON S/A, representante, representante o Sr. Francisco Marcelo
Aguila Ribeiro, portador-•d6 n°: 28.304.837 SSPISP e do CPF n°:
284.910.918-58
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CNPJ: 45318789/0001-61
Classificaçao Final dos Itens

Pägina 1 de 1

Licitaçäo: 000003/18 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: I

Item Descricao
Codigo Proponente I Fornecedor
1
Proposta para todos Os itens
3695 ALGAR TELECON S/A

Valor Total
50.400,00
Valor Total da LicitaçSo:

\

50.400,00

