
CRM-AP 
CONSELHO RIGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO A MAPA 

CRM-AP 

RB.  91).  

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

PROCESSO N° 006/2017 
	 PREGÃO N° 002/2017 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO Á INTERNETIA 
(LINK DEDICADO 05 Mb VIA FIBRA OTICA) PARA SEDE DO 
CRM/AP. 

Aos 12 (dezessete) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e 
dezessete), ás 16:00h (dezesseis) horas na sala de reunião do 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá, situado na 
Av: Feliciano Coelho N° 1060, Trem, em sessão publica os 
membros da Comissão de Licitação, Sra. Sheila Semoni Lima do 
Carmo Souza — Presidente, Sr. José Anderson Carvalho Brasil e Sr. 
Claudionor Pinheiro Dias — Membros abaixo assinados, 
responsáveis pela Direção e Julgamento do PREGÃO 
PRESENCIAL N° 002/2017, Processo Administrativo n° 006/2017 — 
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de 
Conexão a Internet para sede do Conselho Regional de Medicina 
do Estado Amapá. Foi dada publicidade da presente licitação 
através de publicação em jornal de grande circulação, diário oficial 
do estado, no mural do CRM/AP, além da divulgação no portal do 
CRM/AP www.crmap.orq.br  bem como envio/retirada do edital pelo 
representante dá empresa Você Telecomunicações LTDA. DO 
COMPARECIMENTO:  Aberta a sessão constatou-se a presença 
das empresas Você Telecomunicações LTDA e Compuservice 
Empreendimentos LTDA, A Pregoeira deu inicio à sessão 
esclarecendo a ordem dos trabalhos, os aspectos legais e os 
procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da sessão. DO 
CREDENCIAMENTO:  Aberto a sessão de credenciamento, a 
Comissão verificou o cumprimento ao item 8, estando as empresas 
licitantes presentes devidamente credenciadas. Encerrada a fase de 
credenciamento a pregoeira deu inicio ao recebimento dos 
envelopes das PROPOSTA DE PREÇO:  Dando continuidade, a 
pregoeiro pediu aos participantes e membros da comissão para 
que rubricassem os envelopes de proposta no lacre, deu-se inicio à 
abertura da proposta de preço, sendo registrados os seguintes 
valores a saber: Você Telecomunicações LTDA, com proposta no 
valor de R$ 1.500,00 mensal, totalizando R$ 18.000,00 anual; 
Compuservice Empreendimentos LTDA com proposta no valor R$ 
1,390,00 mensal, totalizando R$ 16.680,00 anual. A pregoeira 
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convidou os autores das propostas selecionadas, formular lances 
de forma seqüencial onde passou a negociar com os mesmos o 
valor visando atender o menor preço com objetivo de obter a melhor 
proposta para a administração, com base na media de preço 
praticado no mercado e examinado aceitabilidade de menor preço. 
Encerrando-se assim a etapa de lances ao final. Após a etapa de 
lance aceitável a oferta de menor preço, apresentou a planilha que 
faz parte integrante do referido processo licitatório aos quais a 
pregoeira solicitou que todos os licitantes rubricassem a planilha de 
lance. A empresa que ofertou menor lance foi a Compuservice 
Empreendimentos LTDA, que ofertou o menor valor mensal de R$ 
490,00 mensal 5.80,00 anual. DA HABILITAÇÃO: A seguir foi 
aberto o envelope contendo a documentação da empresa 
Compuservice Empreendimentos LTDA, que teve menor proposta, 
a seguir a Comissão de Licitação constatou que o balanço 
patrimonial constava o ano de 2015. A comissão usando da 
faculdade prevista do item 15.7.2 diligenciou consulta no site portal 
de licitação, que ficou constatado que de acordo com o código civil 
lei 10.406/2002 e a lei S/A n° 6404/76, o prazo para formalização e 
apresentação e registro do livro diário na junta comercial, e até o 
quarto mês seguinte ao término do exercício. Por tanto o balanço de 
2015, ainda esta dentro da validade, estando legalmente a empresa 
Compuservice Empreendimentos LTDA habilitada ao presente 
certame do processo licitatório. Após a leitura da ATA a pregoeira 
finaliza e comunica a licitante Você Telecomunicações LTDA, que 
se quiser recorrer devem manifestar imediata intenção, abrindo-se 
então prazo de 3 três dias úteis para apresentação de memoriais, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contra razões igual numero de dias que começarão a correr no 
termino do prazo recorrente sendo seguro visto imediato aos autos. 
Enfatiza também que a ausência de manifestação imediata da 
licitante importará na renúncia ao direito de recurso a adjudicação 
do objeto do certame pela pregoeira a licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo a autoridade competente para 
homologação. 	Que a empresa Você Telecomunicações LTDA, 
manifestou interesse em entrar com recurso. Sendo assim será 
aguardado recurso no prazo de 3 (três) dias úteis para ser 
apreciado pela Assessoria Jurídica. Não havendo mais nenhuma 
observação digna de registro, encerra-se a reunião às 18:05 horas 
com lavratura da ata que vai assinada abaixo pelos membros e 
licitantes presentes. 
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SHEIL,SEIVWNI SOUZA 	CLAUDIONOR PINHEIRO DIAS 
Pregoeira 	 Equipe de Apoio 

JOSE ANDERSO • AR VALHO BRASIL 
Equipe de Apoio 

Licitante Presente: 

1. Você Telecomurfé‘oTê-LTDA 
Fabio Lima Monteiro 
RG: 567808 SIAC/AP 
CPF: 597.324.312-53 

2  at
)2e:td‘ 

m Empreendimentos LTDA 
Disraeli Ricelli Santos Picanço 
RG: 269643 2° via 
CPF: 635.414.672-15 
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