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Ao(s) 3 de Setembro de 2018, às 14:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - PREFEITURA           , reuniram-se os membrosda Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  141/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  34/2018, Licitação nº 27/2018 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas aspropostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de comunicação multimídia(SCM) para transmissão de dados, plano corporativo (pós pago), todos com código de área 48, para fornecimento de linhas digitais comtecnologia GSM (Global System for Mobile Communications)3G ou superior, de cobertura mínima de 80% da territorialidade urbana doMunicípio de Leoberto Leal. ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2018    (Sequência: 1)
Parecer da Comissão:LOTE:  1ItemParticipante: Especificação10152 - RICARDO ANDRÉ PEREIRA ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Fornecimento de 02 (duas) Linhas Digitais de telefoniaMóvel Pessoal (SMP) com tecnologia GSM 3G ousuperior, cobertura mínima territorial urbana do municípioem 80%, modalidade corporativo (pós pago). Deveráconter: Plano de Voz: chamadas Locais para Fixo e Móvele de qualquer operadora ilimitadas, chamadas de longadistância (LDN) para Fixo e Móvel e de qualqueroperadora ilimitadas; Plano de SMS Ilimitado; Plano deRoaming Nacional; Plano de aplicativos sociais enavegação grátis (caso não tenha disponível grátis, nãoconsiderar); Plano Intra-Grupo; Plano que aceitachamadas a cobrar de qualquer fixo ou móvel e dequalquer operadora (podendo ser tarifado a parte); 2.Plano de dados móveis para cada linha digital referente aoitem 01 com quantidade mínima de consumo mensal de2GB até o máximo de 6GB, com bloqueio automático dosdados móveis ao atingir o consumo total de 100% dentrodo período de 30 (trinta) dias, com renovação automáticaao início da contagem do novo ciclo mensal.

MÊS 48,00  0,0000 140,00    6.720,00   

2 Fornecimento de 23 (vinte e três) Linhas Digitais detelefonia Móvel Pessoal (SMP) com tecnologia GSM 4Gou superior, cobertura mínima territorial urbana domunicípio em 80%, modalidade corporativo (pós pago).Deverá conter: Plano de Voz: chamadas Locais para Fixoe Móvel e de qualquer operadora ilimitadas, chamadas delonga distância (LDN) para Fixo e Móvel e de qualqueroperadora ilimitadas; Plano de SMS Ilimitado; Plano deRoaming Nacional; Plano de aplicativos sociais enavegação Waze grátis; Plano Intra-Grupo; Plano queaceita chamadas a cobrar de qualquer fixo ou móvel e dequalquer operadora (podendo ser tarifado a parte); 2.Plano de dados móveis para cada linha digital referente aoitem 02 com quantidade mínima de consumo mensal de5GB até o máximo de 10GB, com bloqueio automático dosdados móveis ao atingir o consumo total de 100% dentrodo período de 30 (trinta) dias, com renovação automáticaao início da contagem do novo ciclo mensal.
MÊS 48,00  0,0000 1.955,00    93.840,00   

Total do Participante --------> _________________________100.560,00   Total Geral ----------------------> 100.560,00   
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 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.JAQUELINE ROSÁLIA GUCHERT HOFFMANNALINE KRAUSLIZANDRO KREUSCHMAYARA CARLA GUCHERT
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