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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

PROCESSO 14° 00612016 	 PREGÃO IC 011112017 

4Dbleto: tâNtikÁtÁtMSbÊ Stà-tkãA ÉSéÉetALÉA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO Ã INTERNET PARA 
SEDE DO CRM/AP. 

AOS 17 (dereSSéte) dia'S dá M. âé réVétéitt dê 2017 (dois Mil 
dezessete), ás 16:00h (dezesseis) horas na sala de reunião do 
Contento Regional de TVIediciiiã'do atado dó Amapá, situado na 
Av:F-eliciano Coelho N° 1960, Trem, -em sessão publica os 
filernbnis da CorilitSão de Licitação, Sra. Sheila Semi-tini Urna do 
Carmo Souza-- Presidente, Sr. José Anderson Carvalho Brasil e Sr. 
Claudionor Pinheiro Dias za Membros abaixo assinados, 
responsáveis pela Direção e Julgamento do PREGÃO 
PRESENCIAL N° 001/2017 — Contrafação de empresa 
especializada em prestação de Serviço de Conexãoo-á Internet para 
Sede dóCi3iiiílili Regional dê Medieina do atado Amapá. Foi 
dada -publicidade da presente licitação através de publicação em 
»Mal dê 'grande tirao, diário ofraál do atado, nó Mural do 
C-RMIAP, além da divulgação 1,-nió portal do CRM/AP 
www.crmao.org.br  bem como envio/retirada do edital pelo 
representante -da empresa AIOER1CA TELECOM. DO 
COMis-Áiki~6:  Aberta a sessão constatou-se a presença 
das empresas Você Telecomunicações LTDA e Compuservice 
Empreendimentos LTDA. À Pregoeira deu inicio à sessão 
esclarecendo a ordem dos -trabalhos, os aspectos legais e os 
proCedifnefitoa gila serão déSériVolVidoS ho decairei dá sestão. DO 
CR-EDENCIAMENTO:  Aberto :à ^sessão de credenciamento, a 
Corri-Mão venftcouô tothOtitnenta ao itern estando as enviesas 
licitantespresentes devidamente credenciadas. PROPOSTA DE  
PREÇO:  Dando continuidade, procedeu-Se à abertura da proposta 
de preço, sendo registrados os seguintes valores a saber: Você 
Telecomunicações LIDA, com- proposta no valor de R$ 1 . 50G, 00 
mensal, totalizando R$ 18.000,00 anual; Compuservice 
Empreendimentos LTDA com proposta no valor n 300,00 mensal, 
totalizando R$ 18.000,00 _anual. _Após a analise técnica das 
propitislat de preço, a '&10re:ta Çoitptitervide Empreendimentos 
fica destlassificada -em razão quê Sua proposta comercial contém 
erro quanto ao valor do objeto .:Contiátado na Medida que 
considerou o valor de 1 Mb, quando na verdade deveria cotar o 
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valor para 5 Mb, razão pela qual não para se aplicar no referido 
taão, 6 diSobSto no "tern 15.2.2 dó edital, anil ao fato de 4ile 6 Valor 
cotado mensalmente de forma equivocada interfere diretamente no 
valor da oferta fazendo que a -mesma se apresente corno um preço 
manifestamente inexequível, razão pela _qual a proposta da 
empresa dompuservice Empreendimentos LÍDA, teve sua proposta 
desclassificada. Ato continuo pergúritado ao representante da 
empresa Compuservice Empreendinientos, sobre sua intenção de 
recorrer nos termos do item 15.8.1 do edital, o mesmo 
frianiféStarriehte reniintioii ao Sati direito ao oraZo Pará interposição 
de recurso previsto no referido item. Etapa de lances para o objeto 
abirtia thêntionadó, réStbil 0re-1(kb-dada em rakão da 
desclassificação da proposta da outra licitante, Mantendo a 
empresa que teve Sua propoSta, classificada, o valor apresentado. 
DA HABILITAÇÃO: A seguir' foi aberto o envelope contendo a 
Documentação da empresa qtre teve sua proposta comercial 
classificada Você Telecomunicações LTDA, a seguir a Comissão de 
LititaçãO donStatou qtre a Certidão POSitiVa COM efeitos de negativa 
de débitos relativos ao tributos federais e divida ativa da União, 
oardeu Stia Validade dia: 13/02/2017. A bothMão utándo da 
faculdade prevista do item 15.7.2 diligenciou junto ao sita da receita 
fèderái, ióõiusivé óbM áë. 4bMpánhiá dê repreSentante legal da Você 
Telecomunicações LTDA, não tendo sido liberada a referida 
certidão dentro da validade pára o wrtame. Que não é problema 
técnico no site da receita, tanto que outra certidão nos moldes da 
tentada foi possível imprimir, motivo .  Pelo qual a empresa Você 
Telecomunicações LTDA, foi inabilitada na fase de habilitação por 
desatender as exigências do edital, quanto a comprovação de sua 
regularidade quanto aos tributos exigido no edital. Perguntado ao 
representante da etrioréSé Vôo& Telégointirtioações LTDA, sobre 
sua intenção de recorrer nos termos do item 15.8.1 do edital, o 
Meghto inânifeStaltente •têntihelõii 	Seti direito 'ao prazo para 
interposição de recurso. Sendo assim não sendo considerada 
vencedora do tertartie. Portanto, Será realizado um novo processo, 
assim decidido pela Comissão. ENCERRAMENTO:  Não havendo 
mais nenhuma observação digna de registro, encerra4se a reunião 
às 17:18 horas com lavratura da ata que vai assinada abaixo pelos 
membros e licitantes presentes. 
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Settit ãtru±A. 	-CLÃ. 
Pregoeira 

DIAS 
Equipe de Apoio 

JOSE AHDERS 	kik VALI-10 iãikASIL 
Equipe de Apoio 

Licitante • esente: 

1. Você 	• wes LIDA 
Fabio Lim onteiro 
fie: 567808 S1AC/AP 
CPF: 597.324.312-53 

2. Compuservice ff=•17,-'1, - • entos UMA 
Disraeli Ricelli Santos Picanço 
Cãrtéiià dê TYábálhó: 024199 Sérii: 0001AP D1RT/AP 
CPF: 635.414.672-15 
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