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ATA DE ABERTURA
Às 16:00 do dia 13 de julho de 2018, na sala de reunião da Comissão Municipal de Licitação, localizada na
Rua Zildio Moschen, 22 , Centro, Vargem Alta/ES, reuniu-se a Equipe de Pregão composta dos servidores
GRAZIELA JOSEFA PARESQUI - Pregoeira, Equipe de apoio: CAMILA DE FREITAS OINHAS,
LEONICE BÁRBARA FÁVORO e ANA PAULA DA SILVA LUNZ, para abertura e julgamento do Pregão
Presencial nº 000054/2018, referente ao Processo nº 001980/2018, conforme dispõe a Lei nº 10.520/02,
tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO,
conforme especificações constantes do referido Pregão e anexos. Publicado ato convocatório no Diário
Oficial do Estado e afixado no quadro de avisos da Prefeitura, local de acesso ao público. Inicialmente, em
conformidade com as disposições no Edital, a Pregoeira abriu a sessão pública, tendo como participante a
seguinte Empresa TELEFONICA BRASIL S/A devidamente representada. Após analisados e rubricados, o
credenciamento foi colocado a disposição dos participantes para vistas e rubricas. A seguir a empresa,
apresentou os envelopes exigidos devidamente lacrados e rubricados pelos participantes. Após foram
abertos os envelopes nº 01 - Proposta Comercial, em seguida colocado à disposição do participantes e
demais presentes para vistas e rubricas nos mesmos, procedendo posteriormente o registro dos preços
apresentados pelo licitante. A proposta foi classificada e convocada para apresentação de lances, de
acordo com a lei nº 10.520/2002. Após essa fase, foi iniciada a fase competitiva, sendo apresentados os
lances registrados no histórico que, ao final da sessão produziu o seguinte resultado: Lote 1 Propostas
Registradas: TELEFONICA BRASIL S/A valor R$ 6.502,20 (seis mil quinhentos e dois reais e vinte
centavos). Lote 1 Rodada 1: TELEFONICA BRASIL S/A lance R$ 4.511,30 (quatro mil quinhentos e
onze reais e trinta centavos), sagrou-se vencedora a empresa. Após, abertos os envelopes nº 02 Habilitação, contendo a documentação das empresas vencedoras, verificou-se sua habilitação, ato
continuo, sendo os mesmos analisados e rubricados pelo licitante e demais presentes. A Pregoeira
adjudicou o lote a empresas vencedoras, conforme descrição acima e concedeu a palavra aos
representantes presente que em nada se manifestaram. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a
sessão cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.
Vargem Alta/ES, 13 de julho de 2018
Graziela Josefa Paresqui: ___________________________
Camila de Freitas Oinhas: __________________________
Leonice Bárbara Fávoro: ___________________________
Ana Paula da Silva Lunz: ___________________________
________________________________________
TELEFONICA BRASIL S/A
Douglas Dantes de Moraes (munido de procuração)
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