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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Pregão Eletrônico - 039/2022

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

21/12/2022 16:04 22/12/2022 07:59 29/12/2022 07:59 03/01/2023 07:59 03/01/2023 08:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET –
CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÕES
DEDICADO FULL DUPLEX. VELOCIDADE 400
MEGAS + SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO +
SUPORTES.

18.554,20 12 MÊS Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

16/12/2022 Edital PE 039 2022 Provedor de Internet Assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

03/01/2023 - 08:42 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/01/2023 - 10:15 Documentos solicitados para o
processo 039/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 039/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/01/2023 - 15:37 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/01/2023 - 16:43 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/01/2023 - 09:28 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/01/2023 - 10:50 Documentos solicitados para o
processo 039/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 039/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE INTERNET
– CONECTIVIDADE E
COMUNICAÇÕES
DEDICADO FULL
DUPLEX. VELOCIDADE
400 MEGAS +
SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO +
SUPORTES.

JOSE DAS GRACAS
SOARES DE LIMA
EIRELI

N/C N/C 12.750,00 12 153.000,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÕES
DEDICADO FULL DUPLEX. VELOCIDADE 400 MEGAS + SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO +
SUPORTES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L D TELIS DE
OLIVEIRA

20.397.069/0001-
08

28/12/2022 -
12:18:48

N/C N/C 12 R$ 18.554,20 R$ 222.650,40 Sim

VOCE ULTRA
CONECTADO LTDA

44.002.757/0001-
90

02/01/2023 -
15:44:24

N/C N/C 12 R$ 12.754,20 R$ 153.050,40 Sim

PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

05.646.182/0001-
96

02/01/2023 -
17:28:26

N/C N/C 12 R$ 12.812,20 R$ 153.746,40 Sim

JOSE DAS GRACAS
SOARES DE LIMA
EIRELI

13.984.892/0001-
54

02/01/2023 -
17:32:23

N/C N/C 12 R$ 18.386,00 R$ 220.632,00 Sim

ULTRANET LTDA 31.391.557/0001-
24

02/01/2023 -
20:13:27

N/C N/C 12 R$ 18.554,20 R$ 222.650,40 Sim

SOFTNET
COMUNICACOES
LTDA

24.498.236/0001-
68

03/01/2023 -
06:38:03

N/C N/C 12 R$ 17.400,00 R$ 208.800,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

PORTALMAIL INFORMATICA LTDA 05.646.182/0001-96 60 dias

L D TELIS DE OLIVEIRA 20.397.069/0001-08 60 dias

JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA EIRELI 13.984.892/0001-54 60 dias

ULTRANET LTDA 31.391.557/0001-24 60 dias

SOFTNET COMUNICACOES LTDA 24.498.236/0001-68 60 dias

VOCE ULTRA CONECTADO LTDA 44.002.757/0001-90 60 dias

Lances Enviados
0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÕES
DEDICADO FULL DUPLEX. VELOCIDADE 400 MEGAS + SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO +
SUPORTES.
Data Valor CNPJ Situação

28/12/2022 - 12:18:48 18.554,20 (proposta) 20.397.069/0001-08 - L D TELIS DE
OLIVEIRA

Cancelado - Fornecedor apresentou a Certidão Negativa de falência, de
concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial vencida e não
apresentou a Comprovação de registro da empresa através de
impressão de consulta eletrônica no site da ANATEL, descumprindo
respectivamente as cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso não
encaminhou proposta de preços inicial e os documentos que a
acompanham – concomitantemente ao envio dos documentos de
habilitação - descumprindo as cláusulas 5.1 e 5.8 do edital, sendo,
portanto, inabilitado e desclassificado do certame. 03/01/2023 16:42:53

02/01/2023 - 15:44:24 12.754,20 (proposta) 44.002.757/0001-90 - VOCE ULTRA
CONECTADO LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação,
descumprindo em sua totalidade o tópico 9 do edital , sendo portanto,
inabilitado do certame. 04/01/2023 09:27:59

02/01/2023 - 17:28:26 12.812,20 (proposta) 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

02/01/2023 - 17:32:23 18.386,00 (proposta) 13.984.892/0001-54 - JOSE DAS
GRACAS SOARES DE LIMA EIRELI

Válido
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02/01/2023 - 20:13:27 18.554,20 (proposta) 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 06:38:03 17.400,00 (proposta) 24.498.236/0001-68 - SOFTNET
COMUNICACOES LTDA

Cancelado - Fornecedor apresentou a Certidão Negativa de falência, de
concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial vencida, não
apresentou a Licença de Funcionamento da Estação junto a ANATEL e
não apresentou a Comprovação de registro da empresa através de
impressão de consulta eletrônica no site da ANATEL, descumprindo
respectivamente as cláusulas 9.10.1, 9.11.2 e 9.11.3 do edital. Além
disso verificamos que a proposta de preços inicial juntada
concomitantemente, como impõe a cláusula 5.1, é apócrifa (sem
assinatura) e, portanto, sem autenticidade confirmada, sem
identificação, não havendo sequer a indicação da autoria. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado e desclassificado do
certame. 03/01/2023 17:48:52

03/01/2023 - 08:13:46 12.750,00 13.984.892/0001-54 - JOSE DAS
GRACAS SOARES DE LIMA EIRELI

Válido

03/01/2023 - 08:13:55 12.750,80 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 08:14:51 12.745,00 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 08:15:04 11.750,00 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

03/01/2023 - 08:16:14 11.749,90 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 08:17:15 11.500,00 24.498.236/0001-68 - SOFTNET
COMUNICACOES LTDA

Cancelado - Fornecedor apresentou a Certidão Negativa de falência, de
concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial vencida, não
apresentou a Licença de Funcionamento da Estação junto a ANATEL e
não apresentou a Comprovação de registro da empresa através de
impressão de consulta eletrônica no site da ANATEL, descumprindo
respectivamente as cláusulas 9.10.1, 9.11.2 e 9.11.3 do edital. Além
disso verificamos que a proposta de preços inicial juntada
concomitantemente, como impõe a cláusula 5.1, é apócrifa (sem
assinatura) e, portanto, sem autenticidade confirmada, sem
identificação, não havendo sequer a indicação da autoria. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado e desclassificado do
certame. 03/01/2023 17:48:52

03/01/2023 - 08:18:03 11.739,90 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

03/01/2023 - 08:18:19 11.490,00 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

03/01/2023 - 08:18:58 11.390,00 24.498.236/0001-68 - SOFTNET
COMUNICACOES LTDA

Cancelado - Fornecedor apresentou a Certidão Negativa de falência, de
concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial vencida, não
apresentou a Licença de Funcionamento da Estação junto a ANATEL e
não apresentou a Comprovação de registro da empresa através de
impressão de consulta eletrônica no site da ANATEL, descumprindo
respectivamente as cláusulas 9.10.1, 9.11.2 e 9.11.3 do edital. Além
disso verificamos que a proposta de preços inicial juntada
concomitantemente, como impõe a cláusula 5.1, é apócrifa (sem
assinatura) e, portanto, sem autenticidade confirmada, sem
identificação, não havendo sequer a indicação da autoria. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado e desclassificado do
certame. 03/01/2023 17:48:52

03/01/2023 - 08:19:21 11.380,00 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21
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03/01/2023 - 08:19:40 11.370,00 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

03/01/2023 - 08:19:58 11.350,00 24.498.236/0001-68 - SOFTNET
COMUNICACOES LTDA

Cancelado - Fornecedor apresentou a Certidão Negativa de falência, de
concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial vencida, não
apresentou a Licença de Funcionamento da Estação junto a ANATEL e
não apresentou a Comprovação de registro da empresa através de
impressão de consulta eletrônica no site da ANATEL, descumprindo
respectivamente as cláusulas 9.10.1, 9.11.2 e 9.11.3 do edital. Além
disso verificamos que a proposta de preços inicial juntada
concomitantemente, como impõe a cláusula 5.1, é apócrifa (sem
assinatura) e, portanto, sem autenticidade confirmada, sem
identificação, não havendo sequer a indicação da autoria. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado e desclassificado do
certame. 03/01/2023 17:48:52

03/01/2023 - 08:20:47 11.345,00 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 08:21:06 11.344,00 20.397.069/0001-08 - L D TELIS DE
OLIVEIRA

Cancelado - Fornecedor apresentou a Certidão Negativa de falência, de
concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial vencida e não
apresentou a Comprovação de registro da empresa através de
impressão de consulta eletrônica no site da ANATEL, descumprindo
respectivamente as cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso não
encaminhou proposta de preços inicial e os documentos que a
acompanham – concomitantemente ao envio dos documentos de
habilitação - descumprindo as cláusulas 5.1 e 5.8 do edital, sendo,
portanto, inabilitado e desclassificado do certame. 03/01/2023 16:42:53

03/01/2023 - 08:21:15 11.200,00 24.498.236/0001-68 - SOFTNET
COMUNICACOES LTDA

Cancelado - Fornecedor apresentou a Certidão Negativa de falência, de
concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial vencida, não
apresentou a Licença de Funcionamento da Estação junto a ANATEL e
não apresentou a Comprovação de registro da empresa através de
impressão de consulta eletrônica no site da ANATEL, descumprindo
respectivamente as cláusulas 9.10.1, 9.11.2 e 9.11.3 do edital. Além
disso verificamos que a proposta de preços inicial juntada
concomitantemente, como impõe a cláusula 5.1, é apócrifa (sem
assinatura) e, portanto, sem autenticidade confirmada, sem
identificação, não havendo sequer a indicação da autoria. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado e desclassificado do
certame. 03/01/2023 17:48:52

03/01/2023 - 08:21:52 11.150,00 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 08:23:54 11.145,00 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

03/01/2023 - 08:25:34 11.100,00 44.002.757/0001-90 - VOCE ULTRA
CONECTADO LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação,
descumprindo em sua totalidade o tópico 9 do edital , sendo portanto,
inabilitado do certame. 04/01/2023 09:27:59

03/01/2023 - 08:25:46 11.130,00 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 08:26:01 11.050,00 24.498.236/0001-68 - SOFTNET
COMUNICACOES LTDA

Cancelado - Fornecedor apresentou a Certidão Negativa de falência, de
concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial vencida, não
apresentou a Licença de Funcionamento da Estação junto a ANATEL e
não apresentou a Comprovação de registro da empresa através de
impressão de consulta eletrônica no site da ANATEL, descumprindo
respectivamente as cláusulas 9.10.1, 9.11.2 e 9.11.3 do edital. Além
disso verificamos que a proposta de preços inicial juntada
concomitantemente, como impõe a cláusula 5.1, é apócrifa (sem
assinatura) e, portanto, sem autenticidade confirmada, sem
identificação, não havendo sequer a indicação da autoria. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado e desclassificado do
certame. 03/01/2023 17:48:52

03/01/2023 - 08:26:11 11.020,00 20.397.069/0001-08 - L D TELIS DE
OLIVEIRA

Cancelado - Fornecedor apresentou a Certidão Negativa de falência, de
concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial vencida e não
apresentou a Comprovação de registro da empresa através de
impressão de consulta eletrônica no site da ANATEL, descumprindo
respectivamente as cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso não
encaminhou proposta de preços inicial e os documentos que a
acompanham – concomitantemente ao envio dos documentos de
habilitação - descumprindo as cláusulas 5.1 e 5.8 do edital, sendo,
portanto, inabilitado e desclassificado do certame. 03/01/2023 16:42:53
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03/01/2023 - 08:26:19 5.780,00 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

03/01/2023 - 08:26:24 11.010,00 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 08:26:43 5.680,00 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 08:27:08 5.600,00 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

03/01/2023 - 08:27:33 5.599,00 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 08:27:48 5.200,00 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

03/01/2023 - 08:28:11 5.100,00 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 08:28:16 4.950,00 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

03/01/2023 - 08:29:15 4.900,00 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 08:29:24 4.895,00 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

03/01/2023 - 08:30:11 4.890,00 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 08:30:20 4.750,00 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

03/01/2023 - 08:31:14 4.749,00 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21
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03/01/2023 - 08:31:26 4.700,00 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

03/01/2023 - 08:32:23 4.699,90 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 08:32:35 4.695,00 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

03/01/2023 - 08:33:40 4.690,00 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

03/01/2023 - 08:34:00 4.600,00 05.646.182/0001-96 - PORTALMAIL
INFORMATICA LTDA

Cancelado - Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial e a
Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta
eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as
cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou Termo de
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia –
SCM, expedido pela ANATEL sem a publicação no diário oficial da
União, dessa forma a autorização apresentada de forma isolada não
possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do
exposto o fornecedor está sendo inabilitado do certame. 03/01/2023
15:35:17

03/01/2023 - 08:37:30 4.500,00 (lance oculto) 31.391.557/0001-24 - ULTRANET
LTDA

Cancelado - Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a
exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO
no item. 03/01/2023 12:20:21

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 04/01/2023 - 11:33:54 13.984.892/0001-54 - JOSE DAS
GRACAS SOARES DE LIMA EIRELI

PROPOSTA ADEQUADA 04-01 COELHO
NETO.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

JOSE DAS GRACAS
SOARES DE LIMA EIRELI

02/01/2023 - 17:28 JOSE DAS GRACAS
SOARES DE LIMA

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

ULTRANET LTDA 02/01/2023 - 17:52 ROMULO DA SILVA MUNIZ - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

03/01/2023 - 12:20:21 ULTRANET LTDA 31.391.557/0001-24 Item 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – CONECTIVIDADE E
COMUNICAÇÕES DEDICADO FULL DUPLEX. VELOCIDADE 400 MEGAS +
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO + SUPORTES.

Desclassificação: Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a exequibilidade do preço ofertado, sendo portanto, DESCLASSIFICADO no item.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão
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04/01/2023 - 16:01 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

03/01/2023 - 08:03:12 Pregoeiro Bom dia Srs. Fornecedores, darei continuidade a analise das propostas.

03/01/2023 - 08:05:25 Pregoeiro início da analise

03/01/2023 - 08:05:42 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

03/01/2023 - 08:11:21 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

03/01/2023 - 08:11:21 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

03/01/2023 - 08:11:21 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

03/01/2023 - 08:11:21 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

03/01/2023 - 08:11:21 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

03/01/2023 - 08:11:40 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

03/01/2023 - 08:11:40 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/01/2023 - 08:26:41 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

03/01/2023 - 08:35:47 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/01/2023 às 08:40:48.

03/01/2023 - 08:35:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 11.020,00

03/01/2023 - 08:40:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 03/01/2023 às 08:40:48.

03/01/2023 - 08:40:48 Sistema O item 0001 foi encerrado.

03/01/2023 - 08:41:44 Sistema O item 0001 teve como arrematante ULTRANET LTDA - ME com lance de R$ 4.500,00.

03/01/2023 - 08:42:50 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:42 do dia 03/01/2023.

03/01/2023 - 10:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 03/01/2023.

03/01/2023 - 10:15:22 Sistema Motivo: Informo ao fornecedor que o preço ora proposto se encontra com indício de ser inexequível,
considerando-se o valor orçado pela administração. Diante disso, faz-se necessário que o fornecedor
demonstre a viabilidade de sua proposta, em especial por meio de contratos firmados com a Administração
Pública e/ou Notas Fiscais ou outros documentos equivalentes, comprovando que o custo do serviço é
coerente com o de mercado, sob pena de desclassificação.

03/01/2023 - 12:20:21 Sistema O fornecedor ULTRANET LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

03/01/2023 - 12:20:21 Sistema Motivo: Fornecedor não anexou diligência solicitada referente a exequibilidade do preço ofertado, sendo
portanto, DESCLASSIFICADO no item.

03/01/2023 - 12:20:21 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante PORTALMAIL INFORMATICA LTDA com lance de R$ 4.600,00.

03/01/2023 - 12:25:10 Pregoeiro A sessão está sendo suspensa devido ao horário de almoço e terá continuidade às 15:30hs.

03/01/2023 - 15:32:07 Pregoeiro Boa tarde! Conforme definido, estamos reabrindo à Sessão Pública.

03/01/2023 - 15:35:17 Sistema O fornecedor PORTALMAIL INFORMATICA LTDA foi inabilitado no processo.

03/01/2023 - 15:35:17 Sistema Motivo: Fornecedor não apresentou a Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial
ou extrajudicial e a Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta eletrônica no site
da ANATEL, descumprindo respectivamente as cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital. Além disso apresentou
Termo de Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia – SCM, expedido pela
ANATEL sem a publicação no diário oficial da União, dessa forma a autorização apresentada de forma
isolada não possui validade, descumprindo a cláusula 9.11.1 do edital. Diante do exposto o fornecedor está
sendo inabilitado do certame.

03/01/2023 - 15:35:17 Sistema O fornecedor PORTALMAIL INFORMATICA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

03/01/2023 - 15:35:17 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante L D TELIS DE OLIVEIRA com lance de R$ 11.020,00.

03/01/2023 - 15:37:40 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:37 do dia 03/01/2023.

03/01/2023 - 15:59:08 F. L D TELIS DE OLIVEIRA Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro, ja estamos em nosso menor valor com 40,6% abaixo do valor de
referencia.

03/01/2023 - 16:42:53 Sistema O fornecedor L D TELIS DE OLIVEIRA foi inabilitado no processo.

03/01/2023 - 16:42:53 Sistema Motivo: Fornecedor apresentou a Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial vencida e não apresentou a Comprovação de registro da empresa através de impressão de
consulta eletrônica no site da ANATEL, descumprindo respectivamente as cláusulas 9.10.1 e 9.11.3 do edital.
Além disso não encaminhou proposta de preços inicial e os documentos que a acompanham –
concomitantemente ao envio dos documentos de habilitação - descumprindo as cláusulas 5.1 e 5.8 do edital,
sendo, portanto, inabilitado e desclassificado do certame.

03/01/2023 - 16:42:53 Sistema O fornecedor L D TELIS DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

03/01/2023 - 16:42:53 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante SOFTNET COMUNICACOES LTDA com lance de R$ 11.050,00.

03/01/2023 - 16:43:19 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:43 do dia 03/01/2023.

03/01/2023 - 17:48:52 Sistema O fornecedor SOFTNET COMUNICACOES LTDA foi inabilitado no processo.
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03/01/2023 - 17:48:52 Sistema Motivo: Fornecedor apresentou a Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial vencida, não apresentou a Licença de Funcionamento da Estação junto a ANATEL e não
apresentou a Comprovação de registro da empresa através de impressão de consulta eletrônica no site da
ANATEL, descumprindo respectivamente as cláusulas 9.10.1, 9.11.2 e 9.11.3 do edital. Além disso
verificamos que a proposta de preços inicial juntada concomitantemente, como impõe a cláusula 5.1, é
apócrifa (sem assinatura) e, portanto, sem autenticidade confirmada, sem identificação, não havendo sequer
a indicação da autoria. Diante do exposto o fornecedor está sendo inabilitado e desclassificado do certame.

03/01/2023 - 17:48:52 Sistema O fornecedor SOFTNET COMUNICACOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

03/01/2023 - 17:48:52 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante VOCE ULTRA CONECTADO LTDA com lance de R$ 11.100,00.

03/01/2023 - 17:57:57 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

03/01/2023 - 17:57:57 Sistema Motivo: A sessão está sendo suspensa e será reaberta dia 04.01.2023 às 08:30hs.

04/01/2023 - 08:32:14 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

04/01/2023 - 08:32:14 Sistema Motivo: Continuidade da sessão.

04/01/2023 - 09:27:59 Sistema O fornecedor VOCE ULTRA CONECTADO LTDA foi inabilitado no processo.

04/01/2023 - 09:27:59 Sistema Motivo: Fornecedor não anexou os documentos de habilitação, descumprindo em sua totalidade o tópico 9 do
edital , sendo portanto, inabilitado do certame.

04/01/2023 - 09:27:59 Sistema O fornecedor VOCE ULTRA CONECTADO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

04/01/2023 - 09:27:59 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA EIRELI com lance de R$
12.750,00.

04/01/2023 - 09:28:22 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:28 do dia 04/01/2023.

04/01/2023 - 09:33:12 F. JOSE DAS GRACAS S... Negociação Item 0001: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Já estamos no nosso melhor preço.

04/01/2023 - 10:50:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 04/01/2023.

04/01/2023 - 10:50:16 Sistema Motivo: Solicito proposta adequada conforme item 7.32.2 do edital, sob pena de desclassificação.

04/01/2023 - 11:33:54 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

04/01/2023 - 12:52:51 Pregoeiro A sessão está sendo suspensa devido ao horário de almoço e terá continuidade às 15:30hs.

04/01/2023 - 15:30:15 Pregoeiro Boa tarde! Conforme definido, estamos reabrindo à Sessão Pública.

04/01/2023 - 15:30:35 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA
EIRELI.

04/01/2023 - 15:31:17 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/01/2023 às 16:01.

04/01/2023 - 16:04:49 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS

Pregoeiro
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