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ATA DE REALIZAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 
 

Às nove horas (horário local) do dia 13 de abril de dois mil e dezoito, na sede administrativa da 
Prefeitura Municipal de Redenção na sala da Comissão Permanente de Licitação, reuniram-se o 
Pregoeiro, Valdeon Alves Chaves, e a equipe de apoio (Janaina Sampaio da Cruz e Soraia da Silva 
Lima), designados pela Portaria nº. 010/2017-GAB, de dois de janeiro de dois mil e dezessete, para 
a condução dos procedimentos administrativos relativo ao Processo Licitatório nº 035/2018, 
PREGÃO PRESENCIAL nº 030/2018, destinado Para Eventual Contratação De Empresa Para 
Prestação De Serviços De Provedor De Internet, Com Plano Tipo Compartilhado E Dedicado 
Para Atender As Secretarias Municipais Deste Município, conforme edital e seus anexos. O aviso 
de licitação fora publicado no Diário Oficial da União, seção três, Nº 57, Diário Oficial do Estado 
Pará (IOEPA), Nº 33584, sob o protocolo de n° 293956 e no Diário do Pará, caderno Brasil B12, 
ambos em 23 de março de 2018. Fora também publicados no quadro de avisos desta Prefeitura, 
OAB/PA, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TV SBT, Câmara Municipal de 

Redenção, ambos em 03 de abril de 2018. O Edital do presente certame encontra-se disponível 
no site do município www.redencao.pa.gov.br. Registra a presença do Senhor Tiago da Silva 
Ferreira portador do RG: 6304943 SSP/PA, técnico responsável pelo setor de Informática. 
Iniciou a sessão, o pregoeiro e a comissão deram boas vindas a todos os presentes, e agradeceu 
a participação das empresas interessadas e dos demais presentes no certame e declarou que 
não mais serão admitidos novos proponentes. Logo em seguida deu-se início ao recebimento 
do credenciamento dos representantes das empresas presentes. Logo após, o pregoeiro e os 
membros passaram a verificar os documentos de credenciamento das empresas presentes, 
após análise, o pregoeiro informa abaixo as empresas credenciadas: 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 
JC TELECOM SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP  

CNPJ: 04.955.538/0001-00 Jucileia Pereira da Silva 
CPF: 696.802.802-68 

GARRA TELECOM LTDA - ME CNPJ: 12.523.391/0001-70 Raimundo Marciano Silva 
CPF: 328.354.502-20 

Ato contínuo passou ao recebimento dos envelopes -“PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”. 
O Pregoeiro esclarece que será aberto inicialmente o envelope contendo a Proposta de Preço, 
cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos 
participantes presentes e esclareceu ainda que o procedimento será realizado levando-se em 
consideração o menor preço por Item. Informa aos representantes das empresas e os demais 
presentes que haverá o lançamento de preços no sistema pela equipe de apoio para 
classificação das propostas. Dando prosseguimento, o pregoeiro dá inicio a etapa de lances e 
negociações de preços. Em seguida a empresa: JC TELECOM SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP questiona que a empresa concorrente não possui caixas 
de distribuição de fibra em principais vias públicas, e não se instala no prazo exigido em edital 
de cinco dias, como irá concorrer com uma empresa que ainda não presta serviço de internet 
em fibra ótica, tão logo a empresa: GARRA TELECOM LTDA – ME se compromete a prestar 
os serviços de acordo com edital e cinte das penalidades. Em sequência após o julgamento do 
primeiro item o pregoeiro e a equipe de apoio passam para análise do envelope de habilitação, 
após a verificação foi constatado que a empresa JC TELECOM SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP está APTA, estando HABILITADA e classificada em 
conformidade com o solicitado no edital.  O pregoeiro examinou e aceitou a proposta, sendo 
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aceitável e declarando vencedor a empresa: JC TELECOM SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP, (CNPJ 04.955.538/0001-00), com um valor global previsto e 
estimado anual de R$ 234.830,00 (Duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta reais) 
anual, conforme classificação final dos itens por proponente, relatório de economicidade e 
demais relatórios que segue anexo ao processo licitatório em epigrafe. Em seguida, deu-se 
inicio a avaliação dos documentos da empresa para comprovação da habilitação. Julgada e 
habilitada adjudicou-se o objeto a ela. Consultado o representante da empresa licitante como 
já mencionado e demais presentes, não houve manifestação de intenção de recurso. Os autos 
seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, 
deu-se por encerrada a reunião, e para constar, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será 
assinada pelos presentes. Eu, __________________________ (Janaina Sampaio da Cruz), 
Secretária desta reunião, que a subscrevi. 
 

 
 

Valdeon Alves Chaves 
Port. n° 010/2017 

Pregoeiro 

 
 
 
 
 
       Janaina Sampaio da Cruz       Soraia da Silva Lima 

Equipe de Apoio              Equipe de Apoio  
 
 
 
 
 
 
 
Empresas:  
 

 
 
 
 

JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP 

CNPJ 04.955.538/0001-00 
 

 
 
 

GARRA TELECOM LTDA – ME 
CNPJ: 12.523.391/0001-70  
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