Estado da Paraíba
Câmara Municipal de João Pessoa
Casa Napoleão Laureano
PROCESSO 103-3-304-000323-1/2015
ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2015
SERVIÇOS ASSINATURA CELULAR
Às nove horas do dia dez de julho do ano de dois mil e quinze, no
Anexo da Câmara Municipal, sito à Rua das Trincheiras, nº 221, Centro, nesta
Capital, reuniu-se o pregoeiro Paulo Vasconcelos e sua Equipe de Apoio, composta
pelos servidores: Allison Oliveira Magalhães, Matrícula nº 0013355, Abdon Morais
da Silva Filho, matrícula nº 0009172 e Wellinton Silva Lira, Matrícula nº 0013356,
Rodrigo Harlan de Freitas Teixeira, matrícula 0009152, designados pela Portaria
nº 033/2015, de 02/02/2015, objetivando a contratação de empresa para
execução de serviços com assinatura de linhas de telefonia celular destinadas à
Câmara Municipal de João Pessoa/PB.
Iniciados os trabalhos, o Presidente e Membros da Comissão registrou
a participação da empresa CLARO S.A com respectivo representante credenciado.
EMPRESA
CLARO S.A

CNPJ
40.432.544/0001-47

Iniciados os trabalhos, realizou-se a abertura dos envelopes contendo a proposta
da empresa acima descrita apresentando o valor global mensal de R$ 27.522,80
(vinte e sete mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) e valor global
anual de R$ 330.273,60 (trezentos e trinta mil, duzentos e setenta e três reais e
sessenta centavos). Em negociação direta com o pregoeiro e equipe de apoio, o
representante da empresa supra descrita alegou não poder baixar o preço
apresentado em proposta, uma vez que estava inferior ao valor estimado.
Considerando que a proposta atendeu a todas as exigências editalícias, foi
considerada aceita no presente certame. Em seguida, procedeu-se a abertura e
consequente análise da documentação de habilitação, a qual atendeu a todas as
exigências contidas no edital. Considera-se o licitante, portanto, ciente de todos
os atos desta sessão. Por fim, lavrou-se a presente ata que lida e achada
conforme, vai assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio, bem como pela
representante da empresa CLARO S.A. Consideram-se cientes de todos os atos
desta sessão.
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