
EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO

A Fundação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, pessoa
jurídica  de  direito  público,  da  administração  indireta,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
22.716.125/0001-55,  isenta  de  inscrição  estadual,  com sede  Avenida  Leopoldino  de
Oliveira  nº  2976,  Centro,  Uberaba-MG,  neste  ato  representada  pelo  Presidente
Leonardo  Sivieri  Varanda,  casado,  advogado,  portador  do  CPF  nº  619.629.886-00,
OAB/MG 61.966, através do pregoeiro e equipe de apoio, designados pelo Presidente
da Fundação PROCON, através da Portaria Interna nº 01/2015 designando a Comissão
Permanente  de  Licitações,  torna  público  a  abertura  da  LICITAÇÃO  NA
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO OBTIDO,
com  a  finalidade  de  selecionar  proposta,  objetivando  a  contratação  de  empresa
especializada no ramo de serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e internet banda
larga, que seja autorizada pela ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, em
sessão pública a ser realizada na Fundação PROCON-UBERABA. 

Modalidade: Pregão Presencial nº 001/2016.

Objeto: contratação de empresa especializada no ramo de serviços de telefonia fixa,
telefonia móvel e internet banda larga, que seja autorizada pela ANATEL – Agência
Nacional de Telecomunicações, para utilização na Fundação Municipal Procon.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses

Fundamento: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002

Data da realização do pregão: 15/02/2016 

Credenciamento e recebimento das propostas por meio presencial  : a partir das
09:00 horas do dia 15/02/2016.

Abertura das propostas por meio presencial: às 09:30 horas do dia 15/02/2016.

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09 horas e 45 minutos do dia 15/02/2016.

Valor Estimado da Licitação: R$ 16.908,24
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Valor de referência da licitação:  O valor estimado constante no presente edital:  no
item 1 é de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) mensais,  no item 2 é de R$ 114,90
(cento e quatorze reais e noventa centavos),  mensais,  no item 3 é de R$ 194,12 (cento
e noventa e quatro reais e doze centavos), mensais.

Local  para  aquisição  do  Edital:  Fundação  Municipal  de  Proteção  e  Defesa  do
Consumidor – PROCON, situada na Avenida Leopoldino de Oliveira nº 2976, Centro,
Uberaba-MG,

Uberaba, 28 de janeiro de 2016.

Leonardo Sivieri Varanda
Presidente da Fundação Municipal PROCON 
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