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Consulta Ata do Pregão

CONSELHO NACIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 7/2018
Às 10:12 horas do dia 18 de abril de 2018, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria CONTER nº 80/2017 de 01/01/2018 para, em atendimento às
disposições contidas no Decreto 5450/2005, referente ao Processo nº 66/2017 , realizar os procedimentos relativos ao
Pregão nº 7/2018. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de
Telefonia Móvel Pessoal (SMP), (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional
(LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), na modalidade tipo Plano Corporativo Pós-Pago, devendo o serviço oferecer
as facilidades de roaming nacional automático e roaming internacional por demanda, com liberação previamente
solicitada pela contratante à contratada, assinatura de serviço de dados de acesso à Internet Móvel Banda Larga 3G/4G,
com o fornecimento de 5 linhas telefônicas moveis, aparelhos e chips em regime de comodato (smartphones) SOB
DEMANDA. 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: Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal
(SMP), (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância
Internacional (LDI), na modalidade tipo Plano Corporativo Pós-Pago, devendo o serviço oferecer as facilidades de
roaming nacional automático e roaming internacional por demanda, com liberação previamente solicitada pela
contratante à contratada, assinatura de serviço de dados de acesso à Internet Móvel Banda Larga 3G/4G, com o
fornecimento de 5 linhas telefônicas moveis, aparelhos e chips em regime de comodato (smartphones) SOB DEMANDA.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: serviço
Valor estimado: R$ 1.275,0000
Situação: Cancelado
Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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