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ATA DE SESSÃO PARA ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS, REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017/CPL/ALE/RO 

 

Aos quatorzes dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, 

por determinação da Superintendência de Compras e Licitações - SCL, reuniu-se a 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada através do ATO Nº 2249/2017-

SRH/P/ALE, com a finalidade de proceder à abertura, análise e julgamento da PROPOSTA DE 

PREÇO, referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017/CPL/ALE/RO, formalizado pelo 

Processo Administrativo nº 16693/2016-67, que tem por finalidade a Contratação de 

pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de implementação de data 

Center, conectividade, telefonia, rede, sistemas de áudio e vídeo, segurança e serviços 

de infraestrutura de TI, para atender às necessidades da NOVA sede da Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia no Município de Porto Velho/RO, a pedido da Secretaria 

Especial de Engenharia e Arquitetura – SEEAR -  ALE/RO. No horário estabelecido no 

AVISO DE ABERTURA DE SESSÃO, de 13/11/2017, o Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação - CPL, declarou aberta a presente sessão em que considerando a ATA do dia 

06/11/2017 às 09h00min, participa desta fase a empresa BLACK BOX DO BRASIL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – e-mail=> fernando.anjos@blackbox.com, representada 

pelo Sr. Marcos Fernando dos Anjos – RG 30696729-7 SSP/SP, CPF/MF sob o nº 

316.543.918-40 – Telefone (11) 4134-4025/99967-6418. Em seguida, o Presidente submeteu 

ao representante presente, os envelopes que se encontravam sob a guarda da Comissão para 

verificação quanto à inviolabilidade dos lacres, não tendo sido constatado nenhum sinal de 

violação. Prosseguindo, passou a abertura do envelope de proposta de preços da empresa 

habilitada, e após concluída a análise a Comissão decidiu, por unanimidade de seus membros, 

CLASSIFICAR a proposta da empresa  BLACK BOX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, cujo valor global é de R$ 15.346.728,08 (quinze milhões, trezentos e quarenta e seis 

mil, setecentos e vinte e oito reais e oito centavos) e prazo de execução de 360 (trezentos e 

sessenta) dias corridos. Vale registrar que a referida proposta foi corrigida pela Comissão, 

com acréscimo de R$ 0,01 (um centavo de real), conforme disposto no item 18, alínea “c” do 

Edital. Registre-se que os envelopes das empresas inabilitadas encontram-se a disposição 

nesta SCL, para serem retirados no prazo de 15 (quinze) dias, após os mesmos serão 
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dilacerados.  A seguir, foi assinado pelo representante credenciado o Termo de Renúncia ao 

direito de recurso e ao prazo respectivo, e consequentemente concordando com o 

prosseguimento do certame licitatório, encerrando-se assim, a segunda fase da licitação. A 

Comissão de licitação submete os autos à deliberação da Autoridade Competente para 

homologação e adjudicação do objeto da licitação, com base no artigo 43, VI, da Lei Federal    

nº 8.666/93 e suas alterações. Participou desta sessão representando a Secretaria Especial de 

Engenharia e Arquitetura - SEEAR, o Sr. John Kennedy Carneiro de Oliveira. Nada mais 

havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a sessão, mandando lavrar a presente ATA que 

vai assinada por si, pelo representante legal da licitante e demais membros da Comissão 

Permanente de Licitações – CPL. Porto Velho/RO, aos quatorzes dias do mês de novembro 

de ano de dois mil e dezessete, às nove horas e cinquenta minutos. 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
 
 
 

EVERTON JOSÉ DOS SANTOS FILHO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL 

 
   
 
MEMBROS: 
 
 
1. ALEXANDRE FREITAG OLIVEIRA_______________________________ 

 
 

2. MARSY STELIA FERREIRA NEVES____________________________ 
 
 

3. PEDRO HENRIQUE TANUS DA COSTA_________________________ 
 
 
REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE: 
 
 
 

1. BLACK BOX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA_______________________. 
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