ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO Nº 199/2018

Às 14h00min horas do dia 18 de julho de 2018, nas dependências do Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Rio Negro, reuniram-se os servidores designados pela Portaria Nº 002/2018, de 02 de janeiro
de 2018, sendo pregoeira ISABEL CRISTINA SOUZA e membro da Equipe de Apoio MISAEL ANTONIO KÖENE,
para procederem ao credenciamento, recebimento dos envelopes, abertura das propostas, julgamento e classificação
das mesmas, que ocorreu na presença dos representantes, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, conforme condições, características, descritivo e quantitativo
discriminados em edital.
Foi credenciada a empresa TELEFONICA BRASIL S.A. – CNPJ 02.558.157/0001-62, legal e devidamente
representada pela Sra. KEILI GONÇALVES CHAGAS – CPF: 023.175.509-01.
Dando prosseguimento, a pregoeira juntamente com a equipe de apoio abriu a proposta de preços.
Registrou-se o valor indicado na Proposta sendo valor global, como segue abaixo:
EMPRESAS:
R$ TOTAL
TELEFONICA BRASIL S.A.
94.722,00
A proposta foi inserida no sistema gerencial, de onde foram emitidos Classificação e Mapa Comparativo de
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Preços, ambos devidamente rubricados pelos presentes.
A pregoeira iniciou negociação com a proponente, solicitando descontos em alguns serviços do rol dos
especificados no termo de referencia, e principalmente considerando o resultado do pregão 040/2018 revogado pela
administração, do que foi respondido pela representante da proponente de que não mais poderia manter os preços
apresentados no pregão anterior, considerando nesta data as ofertas daquele dia não estarem mais disponíveis e
também ter apresentado aparelhos de melhor tecnologia para este processo, mesmo assim apresentou desconto nos
itens que havia possibilidade, oferecendo um desconto de aproximadamente 24% do valor inicial do certame,
conforme valores a seguir registrados.
EMPRESA VENCEDORA
TELEFONICA BRASIL S.A.

VALOR FINAL ANUAL
72.888,00

O valor inicial para o presente processo foi de R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais) e se encerrou em R$
72.888,00 (Setenta e dois mil e oitocentos e oitenta e oito reais).
Após a fase de negociação a Pregoeira abriu o envelope de habilitação, cujos documentos foram analisados e
aceitos, estando a proponente habilitada.
Considerando haver somente uma proponente interessada e considerando os trabalhos terem decorridos tudo
em conformidade com o edital não há o que se falar em recurso.
A pregoeira solicitou a representante que apresente proposta atualizada no prazo máximo de 02(dois) dias
úteis.
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MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que vai assinada pela
pregoeira, equipe de apoio e representante presente .

ISABEL CRISTINA SOUZA
PREGOEIRA

MISAEL ANTONIO KÖENE
EQUIPE DE APOIO

EMPRESA
KEILI GONÇALVES CHAGAS

TELEFONICA BRASIL S.A.
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