
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SESCOOP GO - SESCOOP - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ SESCOOP GO / Nº Processo: PE 03/2021)

 

     às 13:14:20 horas do dia 15/04/2021 no endereço AV H COM A RUA 14-NR 550

QUADRA C09 LOTE 09, bairro JARDIM GOIAS, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). JULLYANO MARTINS FELIPE MENDES, e a respectiva Equipe

de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação

do Pregão Nº Processo: PE 03/2021 - 2021/PE 03/2021 que tem por objeto contratação de

serviços de Internet Banda Larga, bem como de Link Dedicado de Internet, pelo período de

36 (trinta e seis) meses, conforme condições e especificações contidas no Edital do PE

03/2021 e seus anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviço de Internet Banda Larga pelo período de 36 (trinta e seis)

meses. A descrição completa dos serviços está contida no Anexo I do Edital do Pregão

Eletrônico 03/2021.

Lote (2) - Prestação de serviço de Link Dedicado (enlace dedicado) de internet, pelo período

de 36 (trinta e seis) meses. A descrição completa dos serviços está contida no Anexo I do

Edital do Pregão Eletrônico 03/2021.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviço de Internet Banda Larga pelo período de 36 (trinta e seis)

meses. A descrição completa dos serviços está contida no Anexo I do Edital do Pregão

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2021 11:42:51:192 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME  R$ 1.090.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2021 10:48:43:171 TELEFONICA BRASIL S.A.  R$ 90.000,00

14/04/2021 18:52:12:986 BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 111.000,00

15/04/2021 12:12:39:765 MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 720.000,00

15/04/2021 11:42:51:192 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME  R$ 1.635.000,00

15/04/2021 10:48:38:793 SUPERI TELECOM LTDA  R$ 169.000,00

15/04/2021 10:43:06:861 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 64.800,00

15/04/2021 10:13:16:211 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.  R$ 64.800,00
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Eletrônico 03/2021.

Lote (2) - Prestação de serviço de Link Dedicado (enlace dedicado) de internet, pelo período

de 36 (trinta e seis) meses. A descrição completa dos serviços está contida no Anexo I do

Edital do Pregão Eletrônico 03/2021.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 16/04/2021, às 14:10:12 horas, no lote (1) - Prestação de serviço de Internet

Banda Larga pelo período de 36 (trinta e seis) meses. A descrição completa dos serviços

está contida no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 03/2021. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 16/04/2021, às 15:20:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Prestação de serviço de Internet Banda Larga pelo período de 36 (trinta e

seis) meses. A descrição completa dos serviços está contida no Anexo I do Edital do Pregão

Eletrônico 03/2021. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 16/04/2021, às 15:04:53 horas, no lote (2) - Prestação de serviço de Link Dedicado

(enlace dedicado) de internet, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. A descrição completa

dos serviços está contida no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 03/2021. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 20/04/2021, às 14:27:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

Data-Hora Fornecedor Lance

15/04/2021 11:42:51:192 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME  R$ 1.090.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2021 14:42:34:310 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 21.500,00

16/04/2021 14:41:29:626 TELEFONICA BRASIL S.A.  R$ 21.564,00

16/04/2021 14:35:02:044 SUPERI TELECOM LTDA  R$ 32.400,00

16/04/2021 14:33:59:058 BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 38.880,00

16/04/2021 14:24:43:588 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.  R$ 53.000,00

16/04/2021 14:50:03:813 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME  R$ 189.600,00

16/04/2021 14:49:44:081 MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 289.600,00
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    No dia 20/04/2021, às 14:27:10 horas, no lote (2) - Prestação de serviço de Link Dedicado

(enlace dedicado) de internet, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. A descrição completa

dos serviços está contida no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 03/2021. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JULLYANO MARTINS FELIPE MENDES - desclassif icou o fornecedor: LINQ

TELECOMUNICACOES LTDA. No dia 05/05/2021, às 09:17:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/05/2021, às 09:17:49 horas, no lote (2) - Prestação de serviço de Link Dedicado

(enlace dedicado) de internet, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. A descrição completa

dos serviços está contida no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 03/2021. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JULLYANO MARTINS FELIPE MENDES - desclassificou o fornecedor: TELEFONICA

BRASIL S.A.. No dia 12/05/2021, às 15:48:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/05/2021, às 15:48:41 horas, no lote (2) - Prestação de serviço de Link Dedicado

(enlace dedicado) de internet, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. A descrição completa

dos serviços está contida no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 03/2021. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JULLYANO MARTINS FELIPE MENDES - desclassificou o fornecedor: SUPERI TELECOM

LTDA. No dia 27/05/2021, às 13:56:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/05/2021, às 13:56:53 horas, no lote (2) - Prestação de serviço de Link Dedicado

(enlace dedicado) de internet, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. A descrição completa

dos serviços está contida no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 03/2021. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que tanto a proposta de preços quanto os documentos de habilitação

apresentados estão em conformidade com as exigências previstas no Edital, declaramos a

empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA habilitada e vencedora deste lote

do certame. No dia 27/05/2021, às 13:59:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/05/2021, às 13:59:01 horas, no lote (2) - Prestação de serviço de Link Dedicado

(enlace dedicado) de internet, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. A descrição completa

dos serviços está contida no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 03/2021. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando

que tanto a proposta de preços quanto os documentos de habilitação apresentados estão

em conformidade com as exigências previstas no Edital, declaramos a empresa BRASIL

DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA habilitada e vencedora deste lote do certame. No

dia 27/05/2021, às 13:59:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 27/05/2021, às 13:59:27 horas, no lote (2) - Prestação de serviço de Link Dedicado

(enlace dedicado) de internet, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. A descrição completa

dos serviços está contida no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 03/2021. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que tanto a proposta de preços quanto os documentos de habilitação

apresentados estão em conformidade com as exigências previstas no Edital, declaramos a

empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA habilitada e vencedora deste lote

do certame.

 

    No dia 27/05/2021, às 13:59:27 horas, no lote (2) - Prestação de serviço de Link Dedicado

(enlace dedicado) de internet, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. A descrição completa

dos serviços está contida no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 03/2021. - a empresa

BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA com o valor R$ 35.280,00 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 16/04/2021, às 15:20:14 horas, o Pregoeiro da licitação - JULLYANO MARTINS

FELIPE MENDES - desclassificou o fornecedor - VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA -

ME, no lote (1) - Prestação de serviço de Internet Banda Larga pelo período de 36 (trinta e

seis) meses. A descrição completa dos serviços está contida no Anexo I do Edital do Pregão

Eletrônico 03/2021. O motivo da desclassificação foi: Considerando o valor ofertado pela

empresa, entende-se que por estar muito acima do referencial obtido através de pesquisa de

mercado, decidimos por desclassificar a proposta.

 

    No dia 20/04/2021, às 14:27:10 horas, o Pregoeiro da licitação - JULLYANO MARTINS

FELIPE MENDES - desclassificou o fornecedor - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA, no

lote (2) - Prestação de serviço de Link Dedicado (enlace dedicado) de internet, pelo período

de 36 (trinta e seis) meses. A descrição completa dos serviços está contida no Anexo I do

Edital do Pregão Eletrônico 03/2021. O motivo da desclassificação foi: Foi constatado que o

balanço patrimonial apresentado estava em desacordo com o estabelecido no item 6.1.3 �b�

do Edital.

Uma vez que não foi possível comprovar seu registro na Junta Comercial, bem como, a

totalidade das informações necessárias para a comprovação da boa situação financeira da

empresa, conforme itens 6.1.3 �b.5� e �b.6�, ainda a ausência do Termo de Abertura e Termo de

Encerramento.

Pelo exposto, declaramos a empresa LINQ TELECOMUNICACOES LTDA inabilitada.

 

    No dia 05/05/2021, às 09:17:48 horas, o Pregoeiro da licitação - JULLYANO MARTINS

FELIPE MENDES - desclassificou o fornecedor - TELEFONICA BRASIL S.A., no lote (2) -

Prestação de serviço de Link Dedicado (enlace dedicado) de internet, pelo período de 36

(trinta e seis) meses. A descrição completa dos serviços está contida no Anexo I do Edital do
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Pregão Eletrônico 03/2021. O motivo da desclassificação foi: O Atestado de Capacidade

Técnica solicitado no item 6.1.4 não foi encaminhado, motivo pelo qual a empresa foi

considerada inabilitada nos termos do item 6.8 do Edital.

 

    No dia 12/05/2021, às 15:48:41 horas, o Pregoeiro da licitação - JULLYANO MARTINS

FELIPE MENDES - desclassificou o fornecedor - SUPERI TELECOM LTDA, no lote (2) -

Prestação de serviço de Link Dedicado (enlace dedicado) de internet, pelo período de 36

(trinta e seis) meses. A descrição completa dos serviços está contida no Anexo I do Edital do

Pregão Eletrônico 03/2021. O motivo da desclassificação foi: Foi constatado a não

apresentação das informações completas do último exercício social, conforme exigido por

lei, tendo sido apresentadas, equivocadamente, apenas as informações do 1º trimestre.

 

        No dia 31/05/2021, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Informamos que após análise da documentação da empresa BRASIL DIGITAL

TELECOMUNICACOES LTDA  foram apurados os seguintes índices de qualificação

econômica financeira:  ILC: 0,59; ILG: 0,57,  ISG: 1,50, ainda, ressalta-se que seu

patrimônio líquido é de R$ 69.777.184,36.

No mais, nos termos do Item 7.4 do Edital, foi dispensado o envio dos documentos físicos,

uma vez que todos os documentos exigidos em Edital puderam ser validados pela internet.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

JULLYANO MARTINS FELIPE MENDES

Pregoeiro da disputa

 

ANTONIELE D LEAN PEREIRA

Autoridade Competente

 

LUCIANA PEREIRA MARTINS DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
11.966.640/0001-77 BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA

26.329.734/0001-02 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA

03.170.027/0001-10 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.

08.219.232/0001-47 MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA

10.455.507/0001-93 SUPERI TELECOM LTDA
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02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.

07.017.934/0001-85 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME
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