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  ATA DE JULGAMENTO 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2021, às 09:00 h (nove horas), no prédio do 

Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Água Comprida/MG, em 

cumprimento às disposições contidas no Decreto Municipal 017/2021, reuniram-se o 

Pregoeiro, BRUNO RIBEIRO SILVA, e os membros da Equipe de Apoio, os quais foram 

devidamente designados pelo Senhor Prefeito Municipal com a  finalidade de realizar os 

procedimentos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 (Processo 026.01/2021), com 

fundamento na Lei 10.520/02 e Decreto Municipal 009/08, aplicando-se subsidiariamente a 

Lei 8.666/93 e alterações.  

 

Objeto Contratação de Serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades 

dos Departamentos que compõem a estrutura organizacional do Município, sem limites para 

download e upload, com instalação dos equipamentos necessários por conta da contratada, 

sendo que não deverão ser aceitas tecnologia via satélite ou ADSL. 

 

A publicação do edital resumido do presente pregão foi feita no Diário Eletrônico dos 

Municípios da Associação Mineira de Municípios na data de 28 de abril de 2021, respeitando-

se o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a disponibilização do edital com sua 

publicação e a data de sua realização. Além da publicação do edital do presente pregão no 

diário, foi feita também no site do Município (www.aguacomprida.mg.gov.br/licitacoes) e 

enviado por email à empresas interessadas do ramo, conforme comprovantes anexos. 

 

Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a 

sessão pública para o credenciamento dos interessados, constatando-se e presença de 

apenas uma empresa: 1) Eclipse Assessoria em Redes e Computadores Ltda, CNPJ 

05.454.492/0001-09 representada por Fábio Oliveira de Almeida, CPF 054.163.426-76, que 

apresentou a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e de 

enquadramento como micro empresa / empresa de pequeno porte. 

 

A seguir, passamos a abertura dos envelopes com as propostas de preços da licitante 

presente, constatando-se que estavam de acordo com o solicitado no edital. Em razão da 

pandemia da Covid-19, os documentos não foram rubricados pelos licitantes presentes. Eles 

foram analisados pelo Pregoeiro sob conferência dos licitantes. Dessa forma, a proposta foi 

aceita e CLASSIFICADA cujos valores encontram-se abaixo.  

http://www.aguacomprida.mg.gov.br/licitacoes
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ITEM  QUAN

T. 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 

MENSAL 

VALOR 

ANUAL 

01 01 Prestação de Serviços de Acesso a Internet com 

velocidade assimétrica e endereço de IP fixo, sendo 

com bloco de IP /30, link 20MB FULL (Prefeitura) 

599,90 7.198,80 

02 01 Prestação de Serviços de Acesso a Internet com 

velocidade assimétrica e endereço de IP fixo, sendo 

com bloco de IP /30, link 10MB FULL (Polícia Militar) 

399,90 4.798,80 

03 01 Prestação de Serviços de Acesso a Internet com 

velocidade assimétrica e endereço de IP fixo, sendo 

com bloco de IP /30, link 15MB FULL (Centro Saúde) 

499,90 5.998,80 

04 01 Prestação de Serviços de Acesso a Internet com 

velocidade assimétrica e endereço de IP fixo, sendo 

com bloco de IP /30, link 15MB FULL (ESF) 

499,50 5.998,80 

05 01 Prestação de Serviços de Acesso a Internet com 

velocidade assimétrica e endereço de IP fixo, sendo 

com bloco de IP /30, link 05MB FULL (Farmácia) 

299,90 5.398,80 

06 01 Prestação de Serviços de Acesso a Internet com 

velocidade assimétrica e endereço de IP fixo, sendo 

com bloco de IP /30, link 05MB FULL (Vigilância S.) 

299,90 3.598,80 

07 01 Prestação de Serviços de Acesso a Internet com 

velocidade assimétrica e endereço de IP fixo, sendo 

com bloco de IP /30, link 10MB FULL (Ação Social) 

399,90 4.798,80 

08 01 Prestação de Serviços de Acesso a Internet com 

velocidade assimétrica e endereço de IP fixo, sendo 

com bloco de IP /30, link 10MB FULL (CRAS+Procon) 

399,90 4.798,80 

09 01 Prestação de Serviços de Acesso a Internet com 

velocidade assimétrica e endereço de IP fixo, sendo 

com bloco de IP /30, link 05MB FULL (C. Tutelar.) 

299,90 3.598,80 

10 01 Prestação de Serviços de Acesso a Internet com 

velocidade assimétrica e endereço de IP fixo, sendo 

com bloco de IP /30, link 10MB FULL (Escola) 

399,90 4.798,80 

11 01 Prestação de Serviços de Acesso a Internet com 

velocidade assimétrica e endereço de IP fixo, sendo 

com bloco de IP /30, link 05MB FULL (Biblioteca) 

 

299,90 3.598,80 
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12 01 Prestação de Serviços de Acesso a Internet com 

velocidade assimétrica e endereço de IP fixo, sendo 

com bloco de IP /30, link 05MB FULL (Meio Ambiente) 

299,90 3.598,80 

13 01 Prestação de Serviços de Acesso a Internet com 

velocidade assimétrica e endereço de IP fixo, sendo 

com bloco de IP /30, link 05MB FULL (Cadastro) 

299,90 3.598,80 

 

 

A proposta global foi no valor de R$ 59.984,40 (cinquenta e nove mil novecentos e oitenta e 

quatro reais e quarenta centavos). Após a fase de lances, passamos a negociação direta 

com a empresa classificada em primeiro lugar, a qual afirmou não ter condições de reduzir o 

valor. Como estava dentro do preço de referência, foi aceito pelo Pregoeiro.  

 

Em face da classificação, passamos a análise da documentação da empresa primeira 

colocada que apresentou todo o solicitado no edital, sendo HABILITADA. Dessa forma, 

esse Pregoeiro classifica como vencedora e ADJUDICA o objeto da licitação à empresa 

Eclipse Assessoria em Redes e Computadores Ltda, inscrita no CNPJ 05.454.492/0001-

09 conforme valores acima, perfazendo o valor mensal de R$ 4.998,70 (quatro mil 

novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos) e global de R$ 59.984,40 (cinquenta e 

nove mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos). 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para lavratura da presente ata, que 

depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, por sua equipe de apoio, e 

licitantes presentes. Água Comprida / MG, 11 de maio de 2021. 

 

Assinaturas do Pregoeiro e Equipe de Apoio: 
 
 
 
 
 

BRUNO RIBEIRO SILVA 

Pregoeiro 

 

 
 

MÔNICA RODRIGUES DE MELO 

Equipe de Apoio  
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MÁRICA SILVA RODRIGUES 

Equipe de Apoio 

 

 

 

Fábio Oliveira de Almeida 

Eclipse Assessoria em Redes e Computadores Ltda 

 


