ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 – LICITAÇÃO Nº
924716
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10 (dez)
horas, na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na praça João Pinheiro,
nº 229 – Centro, reuniram-se a Pregoeira, Priscila Pereira Floriano e os membros de sua Equipe
de Apoio, Poliana de Oliva Carvalho e Patrícia Aparecida Andrade, designadas pela Portaria nº
330/2021, de 09 de dezembro de 2021. Em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520/2002, na Lei 8.666/93 e na LC nº 123/2006, para dar continuidade aos procedimentos
relativos ao Pregão Eletrônico nº 02/2022, referente ao processo nº 02/2022, cujo objeto é a
Contratação de soluções para comunicação por IP e gerenciamento de ligações por software e a
contratação de link dedicado de internet banda larga com redundância que não permita
interrupções dos trabalhos do IPREM conforme especificações técnicas constantes no Termo de
Referência. Verificou-se que quanto ao lote 1, cujo objeto é contratação de Link de internet com
mínimo de 300 mb de download e 300 mb upload, sem limite de tráfego de dados(uso de 100%
da velocidade upload e download, fornecimento de 01 (um) Endereço IP fixo e válido,
funcionamento redundante 24(vite e quatro) horas por dia, 7(sete) dias por semana, Instalação,
configuração e suporte por telefone durante todo o período de vigência do contrato, a licitante
TURBONET INFO E TELECOM LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12223805/0001-83
apresentou os documentos que foram solicitados na última sessão. Foi então declarada
vencedora às 10:49:11:00 e aberto o prazo para manifestação do interesse de recorrer nos
termos do item 13 do Edital. Diante da não manifestação do interesse de recorrer, a pregoeira
adjudicou o objeto a mesma pelo valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Em
seguida, passou-se a verificação dos documentos referentes ao lote 2, cujo objeto é a contratação
de Telefonia Voip com Pabx Virtual completo de 35 ramais virtuais com um número fixo por
ramal; Tronco SIP de 15 ligações simultâneas; Ligações Ilimitadas (Nacional) sem cobrança
adicional; Instalação, configuração e suporte por telefone durante todo o período de vigência do
contrato, tendo sido constatado que a licitante ALGAR TELECOM S/A, inscrita no CNPJ sob o
nº 71.208.516/0001-74 apresentou o documento solicitado na última sessão. Foi então declarada
vencedora às 10:39:01:253, e aberto o prazo para manifestação do interesse de recorrer nos
termos do item 13 do Edital. Diante da não apresentação do interesse de recorrer, a pregoeira
adjudicou o objeto a mesma pelo valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais). Nada
mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 12 horas.
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