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Protocolado nº: 1.014/2015 
 
Interessado: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos de radiocomunicação. 
 

Ata da Sessão Pública do Pregão 023/2015 
 
Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 14:00 horas, reuniram-se 
na Sala de Licitação, a Pregoeira Antonia M. S. X. Brasilino, nomeada pela Portaria 
do dia 07 de Janeiro de 2015, e os membros da equipe de apoio para a Leitura do 
Relatório realizado pelo Diretor da Secretaria de Segurança Pública, Senhor 
Wagner Fregni e pelo Técnico Eletrônico Senhor Marcos A. Baldo da Secretaria de 
Turismo e Cultura, sendo que no mesmo foi desclassificada a Empresa TRC 
TELECOM LTDA. EPP, pelos motivos expostos no mesmo, e classificada a 
Empresa STOCKTOTAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA por atender todas as 
exigências editalicias no que tange as especificações e marcas dos produtos 
ofertados na proposta de preços. Passada a decisão a todos na sessão, o Senhor 
Alessandro Rodrigues dos Santos informa que não entrará com recurso pois acatou 
a decisão do relatório desclassificando sua proposta de preços, solicitando apenas 
cópia do relatório para entrega-lo na empresa. A Senhora Pregoeira reforça a 
decisão da desclassificação, bem como a decisão do representante legal 
presenteabrindo mão do prazo recursal, assim diante do exposto deu inicio ao lance 
da única empresa classificada neste certame, como segue abaixo.  
 
Para a execução do objeto: Aquisição e instalação de equipamentos de 
radiocomunicação, a única oferta inicial foi:  
A licitante Stocktotal Telecomunicações Ltda. que ofereceu lance de R$ 
268.617,00;  
Não se classificou para participar da disputa:  
A licitante TRC Telecom Ltda. EPP.  
Fase de Lances  
A licitante Stocktotal Telecomunicações Ltda. venceu a disputa com o lance de R$ 
268.617,00.  
A Pregoeira passou a negociar o valor global do objeto com a licitante vencedora, 
com a qual se estabeleceu o valor final de R$ 238.138,54;  
Em seguida foi aberto o envelope habilitação da empresa vencedora sendo 
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constatado que a mesma atendeu a todas as exigências editalicias no que 
tange a habilitação. Os documentos foram rubricados e analisados por todos 
os presentes e passada a decisão a todos que a mesma está habilitada, nada 
constaram em Ata. 
 
A Pregoeira adjudicou o objeto: Aquisição e instalação de equipamentos de 
radiocomunicação à licitante Stocktotal Telecomunicações Ltda. pelo valor 
de R$ 238138,54 (duzentos e trinta e oito mil,cento e trinta e oito Reais e 
cinquenta e quatro centavos). 
 
 
A Senhora Pregoeira informa que foi devolvido na sessão o envelope habilitação da 
licitante não classificada neste certamee tendo em vista que nenhum dos 
representantes dos licitantes presentes manifestou sua vontade de recorrer quanto 
ao resultado do certame, foi-lhes informado que decaíram, naquele momento, do 
direito de recorrer e que o resultado seria encaminhado a autoridade superior para  
homologação. 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela 
Senhora Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes. 
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença 
de todos. 
 
 
 

Antonia M. S. X. Brasilino 
Pregoeira  

 
 
 

Equipe de Apoio 
Esther Lana Vieira  
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Participantes  
 
 
 
 

Alessandro Rodrigues dos Santos 
TRC Telecom Ltda. EPP 

 
 
 

Luis Carlos Tavares Fernandes 
Stocktotal Telecomunicações Ltda. 


