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As 17h00min, do dia 03 de março de 2017, reuniu-se na CPL Sala 01, Avenida João Miranda 

dos Santos nº 67, bairro Novo Horizonte, a Pregoeira e Equipe de Apoio, constituída pelo 

Decreto nº 024/2017, de 11 de janeiro de 2017, para, na forma da Lei nº 8.666/93. Lei nº 

10520/2002 e demais alterações posteriores, para proceder a sessão de reabertura e julgamento 

dos trabalhos licitatórios do PREGÃO PRESENCIAL nº 25012017-09-0003 PMP-SRP, do tipo 

menor preço por lote, com objeto para registro de preço para futura contratação de empresa para 

aquisição de serviços de internet, para atender a demanda das Secretarias e Fundos Municipais. 

Manifestaram interesse em participar do referido PREGÃO PRESENCIAL nº 25012017-09-

0003 PMP-SRP, e retomando aos trabalhos as empresas licitantes com seus respectivos 

representantes: 

 

EMPRESA CNPJ EMPRESA REPRESENTANTE 

H.R.B LACERDA COM. SERVIÇOS – ME 14.803.276/0001-20 
HUGO RODOLFO BOHRY 

LACERDA 

ALAN EUDES DE SOUZA PEREIRA – ME 14.635.556/0001-69 
ALAN EUDES DE SOUZA 

PEREIRA 

 

A Pregoeira e Equipe de Apoio reiniciaram aos trabalhos, procedendo a chamada e anuncio da 

abertura do certame aos interessados presentes. Após análise da documentação das empresas 

presentes, constatou-se que as mesmas apresentaram toda documentação para efeito de 

credenciamento, estando apitas para dar seguimento ao processo licitatório epigrafado, todas 

na condição de microempresa. Em ato continuo a Pregoeira fez a última chamada para empresas 

interessas em participar, o qual não se apresentou mais nenhuma, assim, deu seguimento a 

abertura da fase de análise das propostas de preços. 

 

 

PROPOSTA 

 

Para efeito da apresentação das propostas, as empresa devidamente credenciadas, apresentarão 

propostas no presente certame, para todos itens do Lote 1 – Prestação de serviços de 

disponibilização de sinal de internet “Via Rádio”, como segue: 
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ITEM LOTE – 01 UNID. 

QUANT. 

TOTAL 

PREVISTA 

LICITANTES - PROPOSTA 

H.R.B. 

LACERDA 

COMERCIO E 

SERVIÇOS - ME 

ALAN EUDES 

DE S. PEREIRA 

- ME 

1 

Prestação de serviços de disponibilização 

de sinal de internet "Via Rádio", com 

consultoria técnica de suporte, 

configuração e manutenção quando 

solicitado, ainda, devendo a empresa 

realizar   a instalação dos equipamentos 

necessários para recepção e transmissão do 

sinal nos pontos definidos, todos em 

regime de comodato. Sendo que os pontos 

a serem instalados serão de forma variada, 

com no mínimo de 3 Mbps cada, 

obrigatoriamente “pontos dedicados”.  

Mbps 150 Mbps 

Valor Unitário  

R$ 200,00 

 

Valor Total 

R$ 30.000,00 

Valor Unitário  

R$ 120,00 

 

Valor Total 

R$ 18.000,00 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Em seguida a Pregoeira convidou individualmente os autores das propostas selecionadas que 

ficaram dentro da margem de 10% (dez por cento) da menor proposta a formular lances de 

forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor. Considerando a existência de apenas 2 (dois) licitantes, deu-se na 

sequência de ofertas de lances, declarando encerrada a etapa de lances, as ofertas foram 

classificadas em ordem crescente de valor, na seguinte conformidade:  

 

ITEM LOTE – 01 UNID. 

QUANT. 

TOTAL 

PREVISTA 

LICITANTES - PROPOSTA 

H.R.B. 

LACERDA 

COMERCIO E 

SERVIÇOS - ME 

ALAN EUDES 

DE S. PEREIRA 

- ME 

1 

Prestação de serviços de disponibilização 

de sinal de internet "Via Rádio", com 

consultoria técnica de suporte, 

configuração e manutenção quando 

solicitado, ainda, devendo a empresa 

realizar   a instalação dos equipamentos 

necessários para recepção e transmissão do 

sinal nos pontos definidos, todos em 

regime de comodato. Sendo que os pontos 

a serem instalados serão de forma variada, 

com no mínimo de 3 Mbps cada, 

obrigatoriamente “pontos dedicados”.  

Mbps 150 Mbps 

Valor Total da 

Proposta Mensal 

R$ 30.000,00 

 

Valor Unitário  

R$ 200,00 

 

Lance 1 

Valor Unitário  

R$ 119,00 

 

Lance 2 

Valor Unitário  

R$ 100,00 

Valor Total da 

Proposta Mensal 

R$ 18.000,00 

 

Valor Unitário  

R$ 120,00 

 

Lance 1 

Valor Unitário  

R$ 118,00 

 

DECLINOU 
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NEGOCIAÇÃO 

A partir da proposta apresentada pelo licitante ainda que abaixo da cotação a Pregoeira, chamou 

o licitante para negociar a redução do preço, o qual manteve o valor final da proposta para o 

item na ordem de R$ R$ 100,00 (cem reais) por ponto, e consequentemente com R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) de valor total mensal. Pregoeira e Equipe de Apoio consideraram que o preço 

obtido, e indicado no mapa de proposta final é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços 

praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação. 

 

HABILITAÇÃO 

Aberto o 2º Envelope do licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos 

de habilitação, ou seja, da empresa H.R.B. LACERDA COMERCIO E SERVIÇOS – ME, 

foi verificado, ausência do item 8.7.6.2 prova de regularidade com a Fazenda Estadual (certidão 

tributário e não tributária), ausência do item 8.8.2 atestado de capacidade técnica que demonstre 

a realização da execução do objeto ora licitado, ausência do item 8.8.3 registro e certidão da 

empresa e responsável técnico, junto ao CREA, ausência do item 8.8.4 registro da empresa 

junto a ANATEL e, ausência do item 8.9.2 certidão simplificada junto a JUCEPA, com o não 

atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, a Pregoeira e Equipe de Apoio, declararam 

a empresa H.R.B. LACERDA COMERCIO E SERVIÇOS – ME, INABILITADA ao 

certame licitatório. Chamando então a segunda colocada, a empesa ALAN EUDES DE S. 

PEREIRA – ME, a qual se comprometeu a manter o preço ofertado pela empresa ora 

inabilitada, que deu valor final da proposta para o item na ordem de R$ R$ 100,00 (cem reais) 

por ponto, e consequentemente com R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de valor total mensal, 

assim a Pregoeira e Equipe de Apoio, abriram o 2º Envelope do licitante, que contatou-se a 

pendência de regularidade de quitação do item 8.7.2 alvará de funcionamento da sede do 

domicilio do licitante. Pregoeira e membros da Equipe de Apoio, declaram HABILITADA a 

empresa, ALAN EUDES DE S. PEREIRA – ME, a qual deverá apresentar a regularidade 

fiscal da respectiva restrição apontada, com sua quitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na 

forma do item 9.4.2 do edital, não procedendo será dado como inabilitada e consequentemente 

fracassada a presente licitação. 

 

RESULTADO 

À vista da habilitação da empresa ALAN EUDES DE S. PEREIRA – ME, foi declarado, 

HABILITADA, com o valor: 
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ITEM LOTE – 01 UNID. 

QUANT. 

TOTAL 

PREVISTA 

ALAN EUDES DE S. PEREIRA 

- ME 

1 

Prestação de serviços de 

disponibilização de sinal de internet 

"Via Rádio", com consultoria 

técnica de suporte, configuração e 

manutenção quando solicitado, 

ainda, devendo a empresa realizar   

a instalação dos equipamentos 

necessários para recepção e 

transmissão do sinal nos pontos 

definidos, todos em regime de 

comodato. Sendo que os pontos a 

serem instalados serão de forma 

variada, com no mínimo de 3 Mbps 

cada, obrigatoriamente “pontos 

dedicados”.  

Mbps 150 Mbps 

Valor Total da Proposta Mensal 

R$ 18.000,00 

Valor Unitário  

R$ 120,00 

Lance 1 

Valor Unitário  

R$ 118,00 

 

Aceitação Final 

Valor Unitário por Ponto 

R$ 100,00 

 

Valor Total da Proposta Mensal 

Final 

R$ 15.000,00 

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados 

pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes 

para exame e rubrica. A empresa H.R.B. LACERDA COMERCIO E SERVIÇOS – ME, foi 

chamada para que se manifestasse, não tendo interesse de manifestação ou registro de 

interposição de recurso contra o processo licitatório e da empresa declarada habilitada. 

 

Assinam: 

Pregoeira e Equipe de Apoio 

Decreto nº 024/2017, de 11 de janeiro de 2017 

Presidente: Lenilsa de Souza Lima  

Membro: José Dionizio do Nascimento Junior  

Membro: Jaciane Sousa Oliveira  

 

EMPRESA REPRESENTANTE  

H.R.B LACERDA COM. 

SERVIÇOS - ME 

HUGO RODOLFO BOHRY 

LACERDA 
 

ALAN EUDES DE SOUZA 

PEREIRA - ME 

ALAN EUDES DE SOUZA 

PEREIRA 
 

 

PARTICIPANTES / OUVINTES  IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA 

MIGUEL AZEVEDO NORONHA  VEREADOR  

WELITON BRANDÃO DA SILVA VEREADOR  
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