
Consulta Ata do Pregão

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Agencia Estadual de Metrologia

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 35/2014

Às 09:01 horas do dia 10 de dezembro de 2014, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 23 de 14/04/2014 para, em atendimento às disposições contidas no
Decreto  5450/2005,  referente  ao  Processo  nº  210150952014  ,  realizar  os  procedimentos  relativos  ao  Pregão  nº
35/2014.  Objeto:  Pregão  Eletrônico  -  O  Objeto  deste  Edital  trata-se  de  contratação  de  empresa  especializada  em
telecomunicações, que possuam outorga da ANATEL ? Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de serviços
de Telefonia  Móvel  Pessoal  (SMP -  Serviço  Móvel  Pessoal),  através da  tecnologia  3G  pelo  sistema digital  pós-pago,
mediante  o  fornecimento  de  45  (quarenta  e  cinco)  acessos  móveis,  com  a  disponibilização  das  estações  móveis
(aparelhos) em regime de comodato, oferecendo o serviço de ligações locais ? VC1, além de serviços de mensagens de
texto, pacote de dados para acesso à internet e roaming nacional e internacional,  a serem executados por empresa
prestadora  de  telefonia,  para  a  Agência  Estadual  de  Metrologia  de  Mato  Grosso  do  Sul  (AEM-MS),  conforme
especificações e quantitativos estabelecidos neste termo de referência e seus anexos. Inicialmente, em conformidade
com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está
sendo encerrada, também, por caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Telefonia - Convencional / Celular
Descrição  Complementar:  O  Objeto  deste  Edital  trata-se  de  contratação  de  empresa  especializada  em
telecomunicações, que possuam outorga da ANATEL ? Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de serviços
de Telefonia  Móvel  Pessoal  (SMP -  Serviço  Móvel Pessoal),  através  da tecnologia  3G pelo  sistema digital  pós-pago,
mediante  o  fornecimento  de  45  (quarenta  e  cinco)  acessos  móveis,  com  a  disponibilização  das  estações  móveis
(aparelhos) em regime de comodato, oferecendo o serviço de ligações locais ? VC1, além de serviços de mensagens de
texto, pacote de dados para acesso à internet e roaming nacional e internacional, a serem executados por empresa
prestadora  de  telefonia,  para  a  Agência  Estadual  de  Metrologia  de  Mato  Grosso  do  Sul  (AEM-MS),  conforme
especificações e quantitativos estabelecidos neste termo de referência e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: 926223
Valor estimado: R$ 14.700,1500
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ELBIA KATIANE BLANCO INSAURRALDE
Pregoeiro Oficial
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