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ATA DA SESSÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 001/2018-CMP 

PROCESSO Nº 001/2018 
 
Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, na Sala das 

Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Paragominas, com sede à 

Praça Célio Miranda, 120 – Centro – inscrito no CNPJ sob no 34.845.040/0001-

56, reuniram-se o Pregoeiro Fábio de Sousa Araújo, bem como a equipe de 

apoio, formada por Onildo Soares Gusmão, Valdinea dos Santos Silva e Jorge 

Wellington Corrêa Quadros, designados conforme a Portaria 002/2018, para os 

procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em Epígrafe, conforme o edital 

respectivo e seus anexos, para o qual se lavra a presente Ata de Pregão 

Presencial Nº PP 001/2018-CMP, tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de 

acesso à internet, por meio de link dedicado de 10Mbps, via rádio ou fibra 

óptica, com cessão gratuita de equipamentos (comodato), acesso 

disponível durante 24 horas ininterruptamente, para atender à Câmara 

Municipal de Paragominas durante o exercício do ano de 2018, conforme o 

termo de referência anexo ao respectivo edital.  

Às 09:00 horas foi dado início ao CREDENCIAMENTO pelo pregoeiro, conforme 

o item 1.4.1 do edital. Após esta fase, às 09:30 horas, o pregoeiro deu início ao 

presente Pregão Presencial. Foi constatado o interesse de apenas uma empresa 

conforme se apresenta a seguir:  

LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL 

Alternativa Telecomunicações Eireli 

ME, inscrito no CNPJ nº 

01.857.112/0001-26. 

Silvio Noritomo Lins Takanashi, 

inscrito no CPF nº 331.859992-15 e 

RG nº 1897664-PC/PA, na qualidade 

de representante legal. 

 

Após a licitante presente, pregoeiro e equipe de apoio rubricarem o envelope de 

Proposta, foi dado prosseguimento à Sessão, abrindo-se o envelope da empresa 
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participante do certame. Isto posto em análise para verificação da conformidade 

da proposta apresentada com os requisitos exigidos no edital e observados os 

procedimentos previstos no artigo 4º, inciso VIII da Lei nº 10.520 de 17 de julho 

de 2002. A empresa apresentou valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) e o valor total para doze meses de R$ 26.400,000 (vinte e seis 

quatrocentos reais). Foi observado na pesquisa de preço que o valor médio para 

a aquisição do LINK é de R$ R$ 1.736,11 (mil setecentos e trinta e seis e onze 

centavos), portanto, acima da média praticada no mercado, conforme a referida 

pesquisa de preço. Diante disto, o pregoeiro abriu negociação com a empresa. 

A empresa licitante redarguiu dizendo que, quando da pesquisa de preço, não 

foram especificados todos os serviços conforme consta no termo de referência 

do edital. O Pregoeiro, analisando os argumentos, solicitou um desconto à 

empresa, que assentiu, concedendo desconto de R$ 200,00 (duzentos reais) 

sobre o valor mensal de sua proposta, ficando assim fixado um valor mensal de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). O Pregoeiro considerou que o preço obtido é 

ACEITÁVEL. 

Ficando assim adjudicada para a empresa: 

EMPRESA VENCEDORA. 

ALTERNATIVA TELECOM EIRELI – ME 

CNPJ/CPF: 01.857.112/0001-26 

ENDEREÇO: Travessa Estado do Piauí, 8-B - Célio Miranda. Paragominas-

Pará. CEP: 68.625-030. 

VALOR MENSAL OBTIDO 

 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

VALOR GLOBAL PARA 10 MESES DE CONTRATO (MARÇO A 

DEZEMBRO DE 2018) 

 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
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Não houve empresa para cadastro de reserva. Nada mais havendo a registrar 

em ata, o Pregoeiro declarou encerrada a Sessão às 10:15 horas, agradecendo 

a presença de todos. Lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, 

Equipe de apoio e representante legal da empresa vencedora.  

 

 

 

 

_____________________________ 

FÁBIO DE SOUSA ARAÚJO 

Pregoeiro 

 

 

________________________________ 

ONILDO GUSMÃO SOARES 

Equipe de Apoio 

 

 

________________________________ 

VALDINEA DOS SANTOS SILVA 

Equipe de Apoio 

 

 

______________________________________ 

JORGE WELLINGTON CORRÊA QUADROS 

Equipe de Apoio 

 

 

______________________________________ 

SILVIO NORITOMO LINS TAKANASHI 

 CPF: 331.859.992-15 

Representante legal Alternativa Telecomunicações 
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