CÂMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO

DE

SANTA

CATARINA

ATA DA SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
02/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2019
No dia vinte e três de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas,
reuniram-se na Câmara de Vereadores de Penha, sito à Avenida Prefeito
Eugênio Krause, 94, Centro, a Pregoeira Zaira Cristina da Silva Hanemann,
a Presidente da Comissão Permanente de Licitação Tatiane da Silva
Willem, juntamente com os demais membros da Comissão, a Sra. Dayse
Cristiane de Souza Germano, Contadora da Câmara de Vereadores de
Penha, a Sra. Luzia Espíndula Correia, a Sra. Gleycellen Jussiani de Freitas
da Silva, Advogada da Câmara de Vereadores de Penha e o Sr. Renato do
Nascimento Lara, designados pela Portaria Nº 16/2019, para acompanhar
a sessão pública de abertura do Processo Licitatório Nº 02/2019, Pregão
Presencial Nº 02/2019, do tipo menor preço global, referente à
contratação de empresa de telecomunicações, que possua outorga da
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, para prestar serviços de
telefonia móvel pessoal com cobertura nacional, com fornecimento de 14
assinaturas básicas pós-pagos, tarifa zero intra grupo, sistema de gestão
on-line, assinatura mensal pacote de dados para smartphone com
franquia mínima de 600mb , plano de minutos VC-1, plano de minutos VC2, plano de minutos VC-3, com disponibilização de estações móveis
(aparelhos) com memória interna de, no mínimo, 64Gb, em regime de
Comodato, conforme anexo I do respectivo edital. Ato contínuo registrase o comparecimento da empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. inscrita no
CNPJ número 02.558.157/0001-62, representada pela Sra. Camila Ruske
de Souza, RG: 97.794.894-9 e CPF: 024.387.979-24. Encerrado o
Credenciamento, em seguida foi recebida e verificada a Declaração do
Licitante de que atende plenamente os requisitos de Habilitação
estabelecidos no Edital e os Envelopes contendo a Proposta e os
documentos de Habilitação respectivamente. Aberto em seguida o
envelope contendo a proposta, a mesma foi verificada e aceita mediante
sua compatibilidade com o objeto do presente processo licitatório, no
valor de R$ 36.970,32 (trinta e seis mil, novecentos e setenta reais e trinta
e dois centavos). Não comparecendo outras empresas interessadas no
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certame, não houve etapa de lances e o valor acima declarado foi
renegociado diretamente com a representante ficando em R$ 36.802,32
(trinta e seis mil, oitocentos e dois reais e trinta e dois centavos).
Procedeu-se em seguida a abertura e conferência do envelope contendo
os documentos de habilitação da Empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., sendo
esta por sua vez habilitada, com cumprimento de todos os dispositivos do
edital, sendo adjudicado-lhe o fornecimento do objeto do presente
certame. Não havendo intenção de interpor recurso da parte da licitante e
nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pública de
processamento do pregão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira e membros
da Comissão Permanente de Licitação.
Sala das Comissões, 23 de outubro 2019.
_____________________________

_________________________

Zaira C. da S. Hanemann
Pregoeira

Tatiane da S. Willem
Presidente CPL

_______________________
Dayse C. de S. Germano
Membro da CPL

____________________
Luzia E. Correia
Membro da CPL

_______________________
Gleycellen J. F. da Silva
Membro da CPL

____________________
Renato do N. Lara
Membro da CPL

_________________
Camila Ruske de Souza
Representante TELEFÔNICA BRASIL S.A.
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