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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16 / 2017  

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.: 000034 / 2017 

 MODALIDADE: Pregão 

 OBJETO DA LICITAÇÃO: 2017 INTERNET SEDE E CAVA GRANDE  

Aos 17/07/2017, às 13h, reuniu-se o Pregoeiro Oficial Sr. GERSON QUINTÃO ARAUJO, deste Órgão e 
membros da Equipe de Apoio, ANDREA APARECIDA QUINTAO, DILCEIA MARTINS DA SILVA LANA e 
PEDRO HENRIQUE PINHEIRO GOMES, designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 0007 / 
2016 de 10/01/2016, para, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, realizar os 
procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 16 / 2017, referente ao Processo nº. 0000034 / 2017. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação e manutenção de serviço de transmissão 
de dados para acesso à internet mundial e intranet, através de links dedicados, a ser instalado na sede 
administrativa e anexo no distrito de Cava Grande, prover toda a infraestrutura necessária para interligação 
dedicada entre a sede administrativa da prefeitura, distrito e demais pontos remotos, no município de 
Marliéria e suas Secretarias. Em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a 
sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados, a empresa NET VALE LTDA – EPP, CNPJ: 
09.460.884/0001-31. A seguir foram recebidos os envelopes contendo as propostas e as documentações 
de habilitação. Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas e aos registros dos preços apresentados 
pelo respectivo licitante. A proponente foi classificada e convocada para apresentação de lances de acordo 
com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520/02. Após essa fase, foi iniciada a fase 
competitiva de lances. Depois de verificada a regularidade da documentação do licitante melhor classificado, 
o mesmo foi declarado vencedor do respectivo Item, tendo sido, então, concedida a palavra ao participante 
do certame para manifestação da intenção de recurso, não havendo manifestação. Após foi divulgado o 
resultado da licitação conforme indicado no quadro abaixo. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a 
sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial, Equipe de Apoio e a quem mais desejar.  

 VENCEDORES DOS LANCES LOTE Valor Unitário 

 NET VALE LTDA 00001 56.200,00 

 

 Participantes: 

 C U C CNPJ / CNPF Nome / Razão Social Representante 

 000679 09.460.884/0001-31 NET VALE LTDA ______________________________________  

 

 

 Comissão de Licitação: 

    

 ______________________________   ______________________________   ______________________________ 

     GERSON QUINTÃO ARAUJO        DILCEIA MARTINS DA SILVA LANA       ANDREA APARECIDA QUINTAO    

         565.833.976-68                       707.733.786-34                        058.224.206-13         

           Pregoeiro                 Membro / Equipe de Apoio         Membro / Equipe de Apoio        

                                       
                                        ______________________________ 

PEDRO HENRIQUE PINHEIRO GOMES 

078.703.426-61 

Membro / Equipe de Apoio 
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