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ATA 01/2019 

 
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de 2019 às 13:30 horas, reuniram-se o pregoeiro e a equipe de apoio 

com a finalidade precípua de proceder o recebimento e a abertura dos envelopes referentes a este certame, destinado à 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) 

LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL LOCAL, EM REGIME DE COMODATO. Para participar do certame, apresentaram 

envelopes as empresas: 

- TELEFONICA BRASIL S.A.; 

- CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC; 

- CLARO S.A.; 

- MORAES & CORREA PROMOCAO DE VENDAS LTDA; 

- TIM S/A; 

- INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA; 

- OI MÓVEL S.A. 

Antecedendo o recebimento dos envelopes, procedeu-se o credenciamento dos representantes presentes, tendo-se 

verificado nesta ocasião que o consórcio constituído pelas empresas OI MÓVEL S/A; OI S/A E TELEMAR NORTE LESTE 

S/A, encontram-se em regime de recuperação judicial. Em ato contínuo, realizou-se a consulta ao CEIS – cadastro nacional de 

empresas inidôneas e suspensas, não se tendo verificado o registro de nenhuma das empresas participantes. Em seguida, o 

pregoeiro expôs os procedimentos adotados para o julgamento do presente pregão. Em ato seguinte, procedeu-se a abertura dos 

envelopes com as propostas de preços, submetendo-as a aferição e a rubrica pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 

representantes credenciados presentes. Pela análise, verificou-se que as propostas atendem às exigências editalícias, sendo-as 

aceitas. Em ato seguinte, deu-se início à etapa de lances, tendo a empresa TIM oferecido o menor preço global, 21.744,00. Dando 

continuidade, procedeu-se a abertura do envelope com a documentação de habilitação da empresa, até então, com o menor preço 

negociado, submetendo-a à aferição pelo pregoeiro, pela equipe de apoio pelos representantes credenciados presentes. Pela 

análise, certificou-se que a empresa apresentou toda a documentação exigida, sendo-a aceita. Colocada a palavra livre, não a foi 

usada, ficando a adjudicação condicionada a parecer do responsável técnico do setor de informática da prefeitura. Para efeito de 

registro, de conhecimento e de publicidade, a ata da sessão será disponibilizada no site eletrônico oficial da prefeitura do 

município de Lages. Nada mais havendo a tratar-se, deu-se a sessão por encerrada lavrando a presente ata, que depois de lida e 

aprovada, vai devidamente assinada. 

 

 

 

 

Reno Rogério de Camargo 

Pregoeiro 
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Equipe de Apoio 

 

 

Janaína Martins Machado 

Equipe de Apoio 

 

 

TELEFONICA BRASIL S.A. 
Camila Ruske De Souza 

 

 

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 
LAGES/SC 

Jhonathan Roberto Da Silva 

 

 
 
 
 
 
 

 
CLARO S.A. 

 
 

MORAES & CORREA PROMOCAO DE VENDAS 
LTDA 

Matheus Chaves Canani 

 
 

TIM S/A 
Juliano Pereira Dos Santos 

 
 

INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO 
LTDA 

Ribamar Dalfovo 

 
 

OI MÓVEL S.A. 
Eder Kriese Bernardi 

 

 


