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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/2019, PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO Nº. 8607/2019  – CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE 
PROPOSTAS, LANCES VERBAIS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. 
 
Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, a partir das 09:00 (nove) 
horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Fundão, fizeram-se presentes a Pregoeira Oficial e a respectiva Equipe de Apoio, 
abaixo assinados, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão 
Presencial nº. 076/2019, que tem como objeto Contratação de serviços de 
Provedor de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção 
de um link de acesso à Internet com infraestrutura de conexão na fibra óptica, 
atendendo as normas técnicas e capacidade satisfatória de entrega para um 
link na velocidade de até 500MBPS, atendendo a regulamentação vigente da 
Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL, com disponibilidade 24 
(vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua 
ativação até o término do contrato, mediante implantação de link de 
comunicação de dados a serem instalados na Prefeitura Municipal de Fundão, 
Secretarias e demais setores, com fornecimento dos equipamentos 
necessários à execução do serviço e suporte técnico, pelo prazo de 12 meses, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 48 
meses. No horário definido no Edital, a Senhora Pregoeira Oficial, JEANNY 
SCAQUETTI DE CARLI, juntamente com a Equipe de Apoio, composta pelos 
servidores, Sr. Aloir Favaro Rudio, Sr. Yuri Cruz Mota e Sra. Zulmira Gozer Zerbini, 
deram como aberta a Sessão Pública de realização do Pregão, procedendo-se 
inicialmente o período de identificação e credenciamento das empresas licitantes e 
seus respectivos representantes legais. A Senhora Pregoeira informou aos 
representantes presentes as regras do pregão. Apresentaram os devidos elementos 
necessários à participação no certame a seguinte empresa: ITASIS INFORMÁTICA 
LTDA ME representada pelo Senhor RAFAEL DIAS RAMOS; BROSEGHINI LTDA 
representada pela JULIANA BROSEGHINI LIMA; MP INFORMÁTICA TELECOM 
EIRELI representada pelo Senhor JOSÉ MARIA MOSCHEM; TELEMAR NORTE 
LESTE S/A representada pelo Senhor MARCUSE MOREIRA SANTOS. Pontua-se 
que a fase interna deste certame, especificadamente, a subfase de precificação 
trouxe informações imprecisas, quanto à dinâmica de obtenção de valores, isso 
porque o descritivo do bem trazia a prestação de serviços por 12 (doze) meses, 
enquanto o quantitativo previsto de prestação era 01 (um). Todavia, segundo os 
licitantes presentes, quando questionados sobre o montante, os mesmos alegam 
que os valores unitários deveriam ser multiplicados pela quantidade de meses, 
sendo plenamente inexequível a prestação de serviços dentro da média de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais)/ano. Tal fato foi inclusive discutido em demasia pelos 
presentes, os quais avaliaram as ofertas feitas na fase de precificação, cujas 
propostas inclusive tiveram por interessados alguns dos licitantes presentes. O 
representante da empresa MP INFORMÁTICA TELECOM EIRELI inclusive 
verbalizou que quando enviou sua proposta na fase de cotações mercadológicas 
interpretou o documento com a informação do valor mensal e não anual, ou seja, o 
valor que havia estimado para a prestação do referido serviço (R$ 29.980,00), 
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constante às fls. 22, faz referência ao mês e não ao ano. Os licitantes ainda 
argumentam que a prestação de serviços deveria ser link dedicado “full-simétrico” e 
não a opção banda larga e sugerem a adoção por parte do setor técnico desta 
municipalidade, isso porque melhoraria o desempenho do serviço de internet no 
Município. Além disso, convém esclarecer que a proposta comercial apresenta nesta 
licitação tem por valor o montante de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), contudo, o 
representante é enfático em afirmar que o valor faz menção ao mês e não a 
prestação por 12 (doze) meses. Logo, o montante global da proposta seria a monta 
de R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais). Em decorrência de tais 
argumentos, esta Pregoeira decide SUSPENDER o certame, para avaliação do setor 
técnico e do gestor da pasta, haja vista os achados registrados acima. Nada mais 
havendo, foi lavrada esta Ata. 
 

Jeanny Scaquetti de Carli 
Pregoeira Oficial do Município de Fundão 
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