
Prefeitura Municipal da Estância Climática de 

Santo Antônio do Pinhal – SP 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020 
 

As 09:00 horas do dia 26 de agosto de 2020, na dependência da Prefeitura do Município de Santo Antônio do 
Pinhal, reuniu-se a Comissão de Licitação designada por Portaria do Senhor Prefeito Municipal, composta 
pelos seguintes membros: Naiane Oliveira de Morais, Aline dos Santos Gonçalves e Vitoria Mariana de Souza 
Rosa para proceder a abertura da licitação modalidade Pregão nº 031/2020, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, 
LOCAL, NACIONAL, UTILIZANDO TERMINAIS ANALÓGICOS. A Sessão Pública foi aberta com o 
credenciamento da empresa participante que compareceu na presente licitação:  
 

Fornecedor CNPJ nº 
ME/E

PP 
Representante CPF nº 

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 NÃO 
VANESSA AMORIM DA 

SILVA 
277.746.338-71 

 
A participante não apresentou declaração e comprovação de enquadramento como Microempresa e empresa 
de pequeno porte não estando habilitada a usufruir dos benefícios da Lei Complementar 123/2006. Iniciada a 
análise do credenciamento do participante constatou a regularidade. Encerrada a fase de credenciamento 
procedeu-se a análise abertura dos envelopes contendo a proposta de preços. A Comissão após a verificação 
da proposta constatou a aceitabilidade e foi classificado para a fase de lances. Iniciada a fase de lances e 
negociação do item, passou-se a análise do invólucro contendo os documentos de Habilitação da empresa 
vencedora da licitação que constatou a regularidade. A empresa TELEFONICA BRASIL S.A. ofertou a 
melhor proposta final.  Após encerrada a fase de lance foi elaborado o quadro contendo a tabela de preços e 
a classificação final das propostas, conforme segue anexo.  
Foi franqueado ao representante da empresa a manifestação de interesse de interpor recurso no qual não 
houve manifestação pelo representante presente. Desta forma será dado o prazo de recurso conforme lei de 
licitações. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai 
assinada por mim, que a secretariei, por todos os membros da comissão, bem como dos demais.  
 
 

Santo Antônio do Pinhal, 26 de agosto de 2020. 
 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio 

 
______________________________________ 

Naiane Oliveira de Morais 
 
 

______________________________________ 
Vitória Mariana de Souza Rosa 
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