
 Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos
Ata de Pregão Eletrônico

Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital nº 02/2023 
do(a) Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, CNPJ 44.635.233/0001-36.
    
    Nome do Promotor / Comprador: Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos 
    Edital: 02/2023
    Data de início do recebimento das propostas: 30 de 01 de 2023 às 09:45
    Data da Realização: 09 de 02 de 2023 às 09:45
    Local: www.bbmnet.com.br
    Pregoeiro responsável: Anderson Zorzato

   Ao(s) 09 dia(s) do mês fevereiro do ano de 2023, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos 
termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr(a) Anderson Zorzato  , para 
proceder  a  sessão  pública  de  pregão  eletrônico  com o  objetivo  de  adquirir  Contratação  de  empresa 
especializada  para  prestação  de  serviço  de  telefonia  móvel  pessoal  SMP  plano  corporativo,  com  o 
fornecimento  de  aparelhos  celulares  novos  smartphone  e  seus  respectivos  acessórios,  com  linhas 
habilitadas, para comunicação local intragrupo ilimitada, com sistema gestor online, que serão ornecidos de 
acordo com as normas e  regulamentos  expedidos pela  agência  nacionalde telecomunicações ANATEL, 
destinados  aos  usuários  do  DAEV,  conforme  asespecificações  do  Anexo  II  deste  Edital. ,  conforme 
especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

  Inicialmente, ficou registrado que às 09:45 horas do dia 09 de fevereiro de 2023 teve início, por meio do 
sistema eletrônico, conforme consta no edital,  a  abertura e analise das propostas iniciais de preços. Foi 
registrado o recebimento da(s) proposta(s) inicial(ais) de preços, por lote do(s) seguinte(s) participante(s):

Lotes:
Lote - 1  -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL CONFORME EDITAL
Situação - Homologado 
Classificação

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta
Claro SA 03/02/2023  15:38:55 313.980,00
Telefonica Brasil S.A 07/02/2023  15:25:22 314.163,24
TIM S/A 08/02/2023  14:59:20 299.999,99

Desclassificação

Nenhum participante desclassificado.

Recursos

Empresa Data Registro Recurso Hora Registro Recurso Motivação
Telefonica Brasil S.A 09/02/2023 11:03:59 Sr Pregoeiro! Manifesto intenção de 

recurso, visto que a operadora Tim 
não  anexou  proposta  inicial  no 
cadastro  de  sua  proposta  e  não 
mencionou  os  aparelhos  ofertados, 
impossibilitando  a  anáilise  das 
especificações  técnicas  dos 
aparelhos.  Maiores  informações 
serão  informados  na  peça  de 
impugnação.



  Após a etapa de lances foi feita a análise de aceitabilidade da(s) proposta(s) e habilitação do(s) 
vencedore(s), por lote, e o resultado foi o seguinte:

RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Lote - 1 - 
Situação - Homologado

Empresa CNPJ/CPF Valor Global
TIM S/A 02.421.421/0001-11 153.995,64

Produto/Serviço:
Descrição Valor Unitário Quantidade

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 
PESSOAL CONFORME EDITAL

153.995,64 1,00

  Todos os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos 
do(s) participante(s), está(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, individualizado por 
lote, que é parte integrante dessa ata.
  Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.

___________________________________________
Pregoeiro: Anderson Zorzato




