
 

ATA DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 02/2013 

MENOR PREÇO GLOBAL 

PROCESSO Nº 096/2013 

 

 

Às 14h00min do dia vinte e um de maio de dois mil e treze, na Sala de Reuniões da 

sede da Câmara de Vereadores de Gramado, localizada à Rua São Pedro, nº 369, 

na cidade de Gramado, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os membros da 

Comissão Permanente de Licitações (CPL), nomeados pela Portaria nº 011/2013, 

publicada em 24/01/2013, nas pessoas dos servidores Gabriel Oaigen Fleck, 

Presidente, Lilian Prinstrop, Secretária, e Paulo Roberto Volk, Membro, servindo 

como escrivão desta sessão pública, o Procurador Bruno Roberto Neher Filho, 

visando o recebimento e abertura das propostas referentes a Tomada de Preço nº 

01/2013 (republicação nº 02), tipo menor preço global, cujo objeto é a “contratação 

de empresa especializada em prestação de serviço de telefonia móvel, tráfego 

de dados, fornecimento de aparelhos celulares e aparelho de modem 3G”.  

O Presidente informa a abertura da sessão exatamente às 14h00min, passando, em 

ato contínuo, ao credenciamento dos presentes conforme estipulado no item nº 07 

do Edital. Restam credenciadas as seguintes empresas, através de seus respectivos 

representantes: 1) CLARO S.A., inscrita no C.N.P.J. sob nº 40.432.544/0001-47, 

através do representante CAISSIE FAGUNDES RIBAS inscrita no C.P.F. sob nº 

946.603.440/53; 2) VIVO S.A, inscrita no C.N.P.j. sob nº 02.449.992/0121-70 

através do representante MARIA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA BRIETZKE, inscrita no 

C.P.F. sob nº 366.649.600/87;  

A Comissão Permanente de Licitações solicita a suspensão da sessão pública para 

deliberação quanto ao credenciamento da empresa OI S.A. referente a ausência de 

documento previsto na alínea “b” do item 7.1. Contudo, a Comissão Permanente de 

Licitações entende estar demonstrada a condição de representante da empresa 



diante de procuração pública em que consta o credenciado como outorgado da 

empresa OI S.A.  

3) OI. S.A, inscrito no C.N.P.J. nº 05.423.963/0001-11 através do representante 

JORGE ADOLFO JOHANN, inscrito no C.P.F. sob nº 450.608.430/68.  

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES entende que todas as empresas 

presentes restam credenciadas, sendo que as mesmas concordam com os devidos 

credenciamentos conforme item 07 do Edital, rubricando as empresas credenciadas 

todas as cartas de credenciamento/procuração, seus respectivos documentos de 

identificação e documento de comprovação de outorga dos poderes de 

representação. Após, são recebidos os envelopes de Documentação e Proposta 

Comercial. 

Em ato contínuo, a COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÕES recebe os envelopes 

de nº 01 (HABILITAÇÃO) e nº 02 (PROPOSTA COMERCIAL), constatando estarem 

todos devidamente fechados. A CPL rubrica todos os envelopes apresentados, 

repassando às demais empresas credenciadas para a devida conferência e rubrica 

dos envelopes.  

Em ato contínuo, foi aberta a documentação da empresa CLARO S.A., inscrita no 

C.N.P.J. sob nº 40.432.544/0001-47, sendo conferidos e rubricados todos os 

documentos pela Comissão Permanente de Licitações, considerando a empresa 

devidamente habilitada. Os documentos foram repassados para todos os demais 

licitantes que analisaram e rubricaram os documentos, sendo os mesmos devolvidos 

ao envelope de origem. Em ato contínuo, foi aberta a documentação da empresa 

VIVO S.A, inscrita no C.N.PJ. sob nº 02.449.992/0121-70, sendo conferidos e 

rubricados todos os documentos pela Comissão Permanente de Licitações. Os 

documentos foram repassados para todos os demais licitantes que analisaram e 

rubricaram os documentos, sendo os mesmos devolvidos ao envelope de origem. 

Em ato contínuo, foi aberta a documentação da empresa OI. S.A., inscrita no 

C.N.P.J. nº 05.423.963/0001-11, sendo conferidos e rubricados todos os 

documentos pela Comissão Permanente de Licitações, considerando a empresa 

habilitada. Os documentos foram repassados para todos os demais licitantes que 

analisaram e rubricaram os documentos, sendo os mesmos devolvidos ao envelope 

de origem.   

Estando todos os licitantes devidamente habilitados pela Comissão Permanente de 

Licitações e todos declarando que não tem intenção de recorrer do procedimento de 



habilitação, resta concluída a fase de habilitação, prosseguindo-se com a abertura 

dos envelopes de nº 02 contendo a proposta comercial.  

Recebidos os envelopes nº 02, a empresa CLARO S.A., inscrita no C.N.P.J. sob 

nº 40.432.544/0001-47 apresentou a média ponderada de 4,54, estando de acordo 

com o previsto do Edital. A proposta foi rubricada pela Comissão Permanente de 

Licitações e demais licitantes, sendo devolvida ao envelope de origem. A empresa 

VIVO S.A, inscrita no C.N.P.J. sob nº 02.449.992/0121-70 apresentou a média 

ponderada de 4,35, estando de acordo com o previsto do Edital. A proposta foi 

rubricada pela Comissão Permanente de Licitações e demais licitantes, sendo 

devolvida ao envelope origem. A empresa OI. S.A., inscrita no C.N.P.J. nº 

05.423.963/0001-11, apresentou a média ponderada de 7,68, estando de acordo 

com o previsto do Edital. A proposta foi rubricada pela Comissão Permanente de 

Licitações e demais licitantes, sendo devolvida ao envelope origem.  

Analisadas as propostas, as mesmas foram classificadas em ordem crescente de 

preços, a saber: 

 LICITANTE   MÉDIA PONDERADA   

01)  VIVO S.A.   4,35   

02)  CLARO S.A.  4,54   

03)  OI S.A.   7,68   

Considerando o critério de julgamento do Edital, especificamente no item 12, resta 

considerada vencedora a empresa VIVO S.A., inscrita no C.N.P.J. nº 

02.449.992/0121-70. 

As empresas licitantes, em virtude do critério de julgamento das propostas, 

RENUNCIAM na presente sessão eventuais recursos quanto à fase de 

apresentação e julgamentos das propostas de preços. 

Encerrada a fase de habilitação e recebimento das propostas comerciais, 

renunciado o prazo de eventuais recursos, os autos do procedimento licitatório nº 

02/2013 serão remetidos a autoridade competente para deliberação quanto a 

homologação da presente licitação. Nada mais. Eu, Bruno Roberto Neher Filho, 

Procurador da Câmara de Vereadores de Gramado, redigi e assino a presente ata 

que vai assinada por todos os presentes. 
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