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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-005

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

27/10/2021 13:04 01/11/2021 10:00 09/11/2021 10:00 12/11/2021 10:00 12/11/2021 10:01

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

28/10/2021 10:00 05/11/2021 10:00 10/11/2021 10:00 10/11/2021 10:01 27/10/2021 12:01 Nelucy e Silva de Souza

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

08/11/2021 - 14:59 Impugnação 09/11/2021 - 18:01 Indeferido Pedido: Impugnação São Sebastião da Boa
Vista ,.pdf
Julgamento: Resposta a
ImpugnaA&#771;`PAR`A&#771;£o (1)-
ASS.pdf

em anexo.

Conforme especificado em anexo.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA
POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO
VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER A
PREFEITURA E SECRETARIAS VINCULADAS,
TOTALIZANDO 49 MEGAS /MÊS – AMPLA
CONCORRENCIA.

9.653,00 12 - MÊS Homologado

0002 FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA
POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO
VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER A
PREFEITURA E SECRETARIAS VINCULADAS,
TOTALIZANDO 16 MEGAS/MÊS – COTA
RESERVADA.

3.152,00 12 - MÊS Homologado

0003 FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA
POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO
VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TOTALIZANDO 38
MEGAS /MÊS. AMPLA CONCORRENCIA.

7.486,00 12 - MÊS Homologado

0004 FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA
POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO
VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TOTALIZANDO 12
MEGAS/MÊS – COTA RESERVADA.

2.364,00 12 - MÊS Homologado

0005 FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA
POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO
VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, TOTALIZANDO 34
MEGAS /MÊS - AMPLA CONCORRENCIA.

6.698,00 12 - MÊS Homologado

0006 FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA
POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO
VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, TOTALIZANDO 11
MEGAS /MÊS – COTA RESERVADA.

2.167,00 12 - MÊS Homologado

0007 FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA
POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO
VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TOTALIZANDO 45 MEGAS /MÊS - AMPLA
CONCORRENCIA.

8.865,00 12 - MÊS Homologado
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0008 FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA
POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO
VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER O FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TOTALIZANDO 15 MEGAS /MÊS – COTA
RESERVADA.

2.955,00 12 - MÊS Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

26/10/2021 EDITAL PREGA&#771;O ELETRONICO - INTERNET- ass.pdf

27/10/2021 EDITAL PREGA&#771;O ELETRONICO 9-2021-005 - INTERNET- ASS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

27/10/2021 - 12:01 Republicação do processo

27/10/2021 - 13:04 Republicação concluída

27/10/2021 - 13:04 Republicação concluída A republicação do processo foi concluída

12/11/2021 - 10:48 Negociação aberta para o processo
9/2021-005

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,5,6,7,8 do processo 9/2021-
005.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/11/2021 - 10:48 Negociação aberta para o processo
9/2021-005

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 9/2021-005.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/11/2021 - 10:53 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2021 às 12:55.

24/11/2021 - 09:35 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-005

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-005.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/12/2021 - 14:07 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-005

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-005.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/12/2021 - 14:08 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,5,6,7,8 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 Fornecimento de Internet
Banda Larga por meio de
link dedicado com acesso
via fibra óptica para
atender a Prefeitura e
Secretarias Vinculadas,
totalizando 49 Megas
/Mês – AMPLA
CONCORRENCIA.

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

"Fornecimento de Internet
Banda Larga

Martins.Net 7.350,00 12 88.200,00

0002 Fornecimento de Internet
Banda Larga por meio de
link dedicado com acesso
via fibra óptica para
atender a Prefeitura e
Secretarias Vinculadas,
totalizando 16 Megas/Mês
– COTA RESERVADA.

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

"Fornecimento de Internet
Banda Larga po

Martins.Net 2.400,00 12 28.800,00

0003 Fornecimento de Internet
Banda Larga por meio de
link dedicado com acesso
via fibra óptica para
atender o Fundo
Municipal de Educação,
totalizando 38 Megas
/Mês. AMPLA
CONCORRENCIA.

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

"Fornecimento de Internet
Banda Larga po

Martins.Net 5.700,00 12 68.400,00

0004 Fornecimento de Internet
Banda Larga por meio de
link dedicado com acesso
via fibra óptica para
atender o Fundo
Municipal de Educação,
totalizando 12 Megas/Mês
– COTA RESERVADA.

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

"Fornecimento de Internet
Banda Larga po

Martins.Net 1.800,00 12 21.600,00
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0005 Fornecimento de Internet
Banda Larga por meio de
link dedicado com acesso
via fibra óptica para
atender o Fundo
Municipal de Saúde,
totalizando 34 Megas
/Mês - AMPLA
CONCORRENCIA.

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

"Fornecimento de Internet
Banda Larga po

Martins.Net 5.100,00 12 61.200,00

0006 Fornecimento de Internet
Banda Larga por meio de
link dedicado com acesso
via fibra óptica para
atender o Fundo
Municipal de Saúde,
totalizando 11 Megas
/Mês – COTA
RESERVADA.

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

"Fornecimento de Internet
Banda Larga po

Martins.Net 1.650,00 12 19.800,00

0007 Fornecimento de Internet
Banda Larga por meio de
link dedicado com acesso
via fibra óptica para
atender o Fundo
Municipal de Assistência
Social, totalizando 45
Megas /Mês - AMPLA
CONCORRENCIA.

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

"Fornecimento de Internet
Banda Larga po

Martins.Net 6.750,00 12 81.000,00

0008 Fornecimento de Internet
Banda Larga por meio de
link dedicado com acesso
via fibra óptica para
atender o Fundo
Municipal de Assistência
Social, totalizando 15
Megas /Mês – COTA
RESERVADA.

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

"Fornecimento de Internet
Banda Larga po

Martins.Net 2.250,00 12 27.000,00

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.

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 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica
para atender a Prefeitura e Secretarias Vinculadas, totalizando 49 Megas /Mês – AMPLA
CONCORRENCIA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

09.437.086/0001-
99

08/11/2021 -
13:13:56

"Fornecimento de
Internet Banda
Larga

Martins.Net 12 9.653,00 115.836,00 Sim

m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-
50

12/11/2021 -
09:27:22

marca propria marca propria 12 9.555,00 114.660,00 Sim

0002 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica para atender a Prefeitura e
Secretarias Vinculadas, totalizando 16 Megas/Mês – COTA RESERVADA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

09.437.086/0001-
99

08/11/2021 -
13:14:23

"Fornecimento de
Internet Banda
Larga po

Martins.Net 12 3.152,00 37.824,00 Sim

m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-
50

12/11/2021 -
09:27:25

marca propria marca propria 12 3.120,00 37.440,00 Sim

0003 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica para atender o Fundo
Municipal de Educação, totalizando 38 Megas /Mês. AMPLA CONCORRENCIA.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

09.437.086/0001-
99

08/11/2021 -
13:14:53

"Fornecimento de
Internet Banda
Larga po

Martins.Net 12 7.486,00 89.832,00 Sim

m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-
50

12/11/2021 -
09:27:27

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 12 7.410,00 88.920,00 Sim

0004 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica para atender o Fundo
Municipal de Educação, totalizando 12 Megas/Mês – COTA RESERVADA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

09.437.086/0001-
99

08/11/2021 -
13:15:25

"Fornecimento de
Internet Banda
Larga po

Martins.Net 12 2.364,00 28.368,00 Sim

m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-
50

12/11/2021 -
09:27:30

marca propria marca propria 12 2.340,00 28.080,00 Sim

0005 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica para atender o Fundo
Municipal de Saúde, totalizando 34 Megas /Mês - AMPLA CONCORRENCIA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

09.437.086/0001-
99

08/11/2021 -
13:15:53

"Fornecimento de
Internet Banda
Larga po

Martins.Net 12 6.698,00 80.376,00 Sim

m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-
50

12/11/2021 -
09:27:32

marca propria marca propria 12 6.630,00 79.560,00 Sim

0006 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica para atender o Fundo
Municipal de Saúde, totalizando 11 Megas /Mês – COTA RESERVADA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

09.437.086/0001-
99

08/11/2021 -
13:16:17

"Fornecimento de
Internet Banda
Larga po

Martins.Net 12 2.167,00 26.004,00 Sim

m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-
50

12/11/2021 -
09:27:35

marca propria marca propria 12 2.145,00 25.740,00 Sim

0007 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica para atender o Fundo
Municipal de Assistência Social, totalizando 45 Megas /Mês - AMPLA CONCORRENCIA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

09.437.086/0001-
99

08/11/2021 -
13:16:45

"Fornecimento de
Internet Banda
Larga po

Martins.Net 12 8.865,00 106.380,00 Sim

m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-
50

12/11/2021 -
09:27:38

marca propria marca propria 12 8.775,00 105.300,00 Sim

0008 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica para atender o Fundo
Municipal de Assistência Social, totalizando 15 Megas /Mês – COTA RESERVADA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

09.437.086/0001-
99

08/11/2021 -
13:17:08

"Fornecimento de
Internet Banda
Larga po

Martins.Net 12 2.955,00 35.460,00 Sim

m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-
50

12/11/2021 -
09:27:41

marca propria marca propria 12 2.925,00 35.100,00 Sim

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

MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 09.437.086/0001-99 90 dias

m a v neto serviços de comunicação 16.875.413/0001-50 120 dias
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Lances Enviados
0001 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica
para atender a Prefeitura e Secretarias Vinculadas, totalizando 49 Megas /Mês – AMPLA
CONCORRENCIA.
Data Valor CNPJ Situação

08/11/2021 - 13:13:56 9.653,00 (proposta) 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 09:27:22 9.555,00 (proposta) 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:03:08

12/11/2021 - 10:08:18 9.000,00 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 10:09:02 8.900,00 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:03:08

12/11/2021 - 10:09:44 8.810,00 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 10:10:07 8.650,00 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:03:08

12/11/2021 - 10:10:49 8.563,50 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 10:11:00 7.000,00 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:03:08

12/11/2021 - 10:12:26 7.350,00 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

0002 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica para atender a Prefeitura e
Secretarias Vinculadas, totalizando 16 Megas/Mês – COTA RESERVADA.
Data Valor CNPJ Situação

08/11/2021 - 13:14:23 3.152,00 (proposta) 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 09:27:25 3.120,00 (proposta) 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:04:11

12/11/2021 - 10:08:26 3.000,00 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 10:09:10 2.900,00 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:04:11

12/11/2021 - 10:10:06 2.871,00 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 10:10:14 2.750,00 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:04:11

12/11/2021 - 10:11:23 2.722,50 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 10:11:49 2.680,00 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:04:11

12/11/2021 - 10:12:15 2.580,00 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 10:12:42 2.500,00 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:04:11

12/11/2021 - 10:12:58 2.400,00 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 10:13:26 2.360,00 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:04:11

0003 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica para atender o Fundo
Municipal de Educação, totalizando 38 Megas /Mês. AMPLA CONCORRENCIA.
Data Valor CNPJ Situação

08/11/2021 - 13:14:53 7.486,00 (proposta) 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 09:27:27 7.410,00 (proposta) 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:04:22
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12/11/2021 - 10:18:27 5.700,00 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 10:19:06 5.500,00 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:04:22

0004 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica para atender o Fundo
Municipal de Educação, totalizando 12 Megas/Mês – COTA RESERVADA.
Data Valor CNPJ Situação

08/11/2021 - 13:15:25 2.364,00 (proposta) 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 09:27:30 2.340,00 (proposta) 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Válido

12/11/2021 - 10:18:36 1.800,00 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

0005 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica para atender o Fundo
Municipal de Saúde, totalizando 34 Megas /Mês - AMPLA CONCORRENCIA.
Data Valor CNPJ Situação

08/11/2021 - 13:15:53 6.698,00 (proposta) 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 09:27:32 6.630,00 (proposta) 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:04:32

12/11/2021 - 10:27:14 5.100,00 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 10:27:31 5.000,00 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:04:32

0006 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica para atender o Fundo
Municipal de Saúde, totalizando 11 Megas /Mês – COTA RESERVADA.
Data Valor CNPJ Situação

08/11/2021 - 13:16:17 2.167,00 (proposta) 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 09:27:35 2.145,00 (proposta) 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:04:47

12/11/2021 - 10:27:26 1.650,00 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 10:27:36 1.600,00 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:04:47

0007 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica para atender o Fundo
Municipal de Assistência Social, totalizando 45 Megas /Mês - AMPLA CONCORRENCIA.
Data Valor CNPJ Situação

08/11/2021 - 13:16:45 8.865,00 (proposta) 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 09:27:38 8.775,00 (proposta) 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:05:02

12/11/2021 - 10:39:06 6.750,00 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 10:40:52 6.500,00 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:05:02

0008 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso via fibra óptica para atender o Fundo
Municipal de Assistência Social, totalizando 15 Megas /Mês – COTA RESERVADA.
Data Valor CNPJ Situação

08/11/2021 - 13:17:08 2.955,00 (proposta) 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido

12/11/2021 - 09:27:41 2.925,00 (proposta) 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:05:15

12/11/2021 - 10:39:17 2.250,00 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Válido
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12/11/2021 - 10:41:03 2.200,00 16.875.413/0001-50 - m a v neto
serviços de comunicação

Cancelado - Em razão do deferimento do recurso. 06/12/2021 14:05:15

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 24/11/2021 - 09:36:22 16.875.413/0001-50 - m a v neto serviços
de comunicação

MAV SSBV.pdf

0001 06/12/2021 - 14:13:33 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

MARTINS NET PROPOSTA, FIC,
ATESTADO.rar

0002 06/12/2021 - 14:14:16 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

MARTINS NET PROPOSTA, FIC,
ATESTADO.rar

0003 06/12/2021 - 14:14:29 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

MARTINS NET PROPOSTA, FIC,
ATESTADO.rar

0005 06/12/2021 - 14:14:40 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

MARTINS NET PROPOSTA, FIC,
ATESTADO.rar

0006 06/12/2021 - 14:15:15 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

MARTINS NET PROPOSTA, FIC,
ATESTADO.rar

0007 06/12/2021 - 14:15:27 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

MARTINS NET PROPOSTA, FIC,
ATESTADO.rar

0008 06/12/2021 - 14:15:40 09.437.086/0001-99 - MARTINS.NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

MARTINS NET PROPOSTA, FIC,
ATESTADO.rar

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

MARTINS.NET
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

08/11/2021 -
13:17

EDMILSON DA
COSTA TAVARES

- - - - Proposta e Documentos
de Habilitação.

m a v neto
serviços de
comunicação

12/11/2021 -
09:10

milton a. viana
neto

- - - - Proposta e Documentos
de Habilitação.

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

06/12/2021 - 14:03:08 m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-50 Item 0001 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com
acesso via fibra óptica para atender a Prefeitura e Secretarias Vinculadas,
totalizando 49 Megas /Mês – AMPLA CONCORRENCIA.

Desclassificação: Em razão do deferimento do recurso.

06/12/2021 - 14:04:11 m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-50 Item 0002 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com
acesso via fibra óptica para atender a Prefeitura e Secretarias Vinculadas,
totalizando 16 Megas/Mês – COTA RESERVADA.

Desclassificação: Em razão do deferimento do recurso.

06/12/2021 - 14:04:22 m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-50 Item 0003 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com
acesso via fibra óptica para atender o Fundo Municipal de Educação, totalizando
38 Megas /Mês. AMPLA CONCORRENCIA.

Desclassificação: Em razão do deferimento do recurso.

06/12/2021 - 14:04:32 m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-50 Item 0005 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com
acesso via fibra óptica para atender o Fundo Municipal de Saúde, totalizando 34
Megas /Mês - AMPLA CONCORRENCIA.

Desclassificação: Em razão do deferimento do recurso.

06/12/2021 - 14:04:47 m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-50 Item 0006 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com
acesso via fibra óptica para atender o Fundo Municipal de Saúde, totalizando 11
Megas /Mês – COTA RESERVADA.

Desclassificação: Em razão do deferimento do recurso.

06/12/2021 - 14:05:02 m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-50 Item 0007 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com
acesso via fibra óptica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social,
totalizando 45 Megas /Mês - AMPLA CONCORRENCIA.

Desclassificação: Em razão do deferimento do recurso.

06/12/2021 - 14:05:15 m a v neto serviços de
comunicação

16.875.413/0001-50 Item 0008 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com
acesso via fibra óptica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social,
totalizando 15 Megas /Mês – COTA RESERVADA.

Desclassificação: Em razão do deferimento do recurso.
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Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

16/11/2021 - 15:34 19/11/2021 - 18:00 22/11/2021 - 18:00

0001 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso
via fibra óptica para atender a Prefeitura e Secretarias Vinculadas, totalizando 49
Megas /Mês – AMPLA CONCORRENCIA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

16/11/2021 - 15:25:55 A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja,
certidão de ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem
como a certidão de processos eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção
recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac. 520/2014-Plenário, item
9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação.

Deferido

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

16/11/2021 - 15:33:47 A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja,
certidão de ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem
como a certidão de processos eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção
recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac. 520/2014-Plenário, item
9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

19/11/2021 - 15:59:11 Boa tarde, segue em anexo nosso recurso. RECURSO
MARTINS NET.rar.

Deferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

16.875.413/0001-50 - m a v
neto serviços de
comunicação

22/11/2021 - 17:04 SEGUE EM ANEXO - RIOCONECT.NET ; Contra-
razoes SSBV - Rioconect.net.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

01/12/2021 - 18:14:57 Conforme resposta em anexo. Resposta ao Recurso Martins Net.pdf.

0002 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso
via fibra óptica para atender a Prefeitura e Secretarias Vinculadas, totalizando 16
Megas/Mês – COTA RESERVADA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

16/11/2021 - 15:26:02 A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja,
certidão de ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem
como a certidão de processos eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção
recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac. 520/2014-Plenário, item
9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação.

Deferido

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

16/11/2021 - 15:33:41 A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja,
certidão de ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem
como a certidão de processos eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção
recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac. 520/2014-Plenário, item
9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação

Deferido
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0003 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso
via fibra óptica para atender o Fundo Municipal de Educação, totalizando 38 Megas
/Mês. AMPLA CONCORRENCIA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

16/11/2021 - 15:26:09 A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja,
certidão de ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem
como a certidão de processos eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção
recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac. 520/2014-Plenário, item
9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação.

Deferido

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

16/11/2021 - 15:33:26 A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja,
certidão de ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem
como a certidão de processos eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção
recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac. 520/2014-Plenário, item
9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação

Deferido

0004 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso
via fibra óptica para atender o Fundo Municipal de Educação, totalizando 12
Megas/Mês – COTA RESERVADA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.875.413/0001-50 - m a v
neto serviços de
comunicação

16/11/2021 - 15:29:22 MAV NETO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 16.875.413/0001-50,
apresentar intenção de recurso conforme a seguir: a pregoeira classificou para o
item 4 a empresa MARTINS NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA,
mesmo tendo esta descumprido as cláusulas 11.6.2.5., 11.6.2.7., 11.6.3.1 e
11.6.3.2,e 11.7.,11.7.1 do edital. Restou estabelecido na condição 11.7. do
edital´´As licitantes deverão apresentar juntamente com os seus documentos de
habilitação:``Nos termos da condição 11.7.1. do edital foi exigido :´´ Declaração de
inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar
ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante``. Ocorre que na
documentação apresentada pelo SÓCIO da empresa recorrida, a mesma, não
apresentou na referida declaração o nº. da identidade do declarante , portanto
deve ser declarada a desclassificação da recorrida, por não ter cumprindo o item
do edital 11.7.e 11.7.1.O referido documento não está incluso na Lei como
passível de apresentação posterior por meio da HABILITAÇÃO TARDIA, haja vista
que se trata de documento que deveria ter sido entregue de acordo com os termo
do edital juntamente com a HABILITAÇÃO.Nos termo do item 11.6.3.1 o edital
exigiu :´´ Comprovação de aptidão para a prestação de serviço em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação”. Além disso no
item 11.6.3.2 que o atestado fosse de no mínimo, 25% das quantidades estimadas
na licitação. a recorrida não enviou o atestado de capacidade técnica emitido pela
prefeitura de são sebastião da boa vista, juntou apenas contratos, os quais não
atestam por si só a satistação com a execução do serviço prestado. O único
atestado juntado pela empresa foi com a prefeitura de muaná, mas não menciona
que a contratação foi de no mínimo, 25% e por tanto não comprova a aptidão para
a prestação de serviço em características, quantidades e prazos compatíveis com
a licitação.

Deferido

16.875.413/0001-50 - m a v
neto serviços de
comunicação

16/11/2021 - 15:32:43 MAV NETO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 16.875.413/0001-50,
apresentar intenção de recurso conforme a seguir: a pregoeira classificou para o
item 4 a empresa MARTINS NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA,
mesmo tendo esta descumprido as cláusulas 11.6.2.5., 11.6.2.7., 11.6.3.1 e
11.6.3.2,e 11.7.,11.7.1 do edital. Restou estabelecido na condição 11.7. do
edital´´As licitantes deverão apresentar juntamente com os seus documentos de
habilitação:``Nos termos da condição 11.7.1. do edital foi exigido :´´ Declaração de
inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar
ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante``. Ocorre que na
documentação apresentada pelo SÓCIO da empresa recorrida, a mesma, não
apresentou na referida declaração o nº. da identidade do declarante , portanto
deve ser declarada a desclassificação da recorrida, por não ter cumprindo o item
do edital 11.7.e 11.7.1.O referido documento não está incluso na Lei como
passível de apresentação posterior por meio da HABILITAÇÃO TARDIA, haja vista
que se trata de documento que deveria ter sido entregue de acordo com os termo
do edital juntamente com a HABILITAÇÃO.Nos termo do item 11.6.3.1 o edital
exigiu :´´ Comprovação de aptidão para a prestação de serviço em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação”. Além disso no
item 11.6.3.2 que o atestado fosse de no mínimo, 25% das quantidades estimadas
na licitação. a recorrida não enviou o atestado de capacidade técnica emitido pela
prefeitura de são sebastião da boa vista, juntou apenas contratos, os quais não
atestam por si só a satistação com a execução do serviço prestado. O único
atestado juntado pela empresa foi com a prefeitura de muaná, mas não menciona
que a contratação foi de no mínimo, 25% e por tanto não comprova a aptidão para
a prestação de serviço em características, quantidades e prazos compatíveis com
a licitação.

Deferido
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16.875.413/0001-50 - m a v
neto serviços de
comunicação

16/11/2021 - 15:33:41 MAV NETO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 16.875.413/0001-50,
apresentar intenção de recurso conforme a seguir: a pregoeira classificou para o
item 4 a empresa MARTINS NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA,
mesmo tendo esta descumprido as cláusulas 11.6.2.5., 11.6.2.7., 11.6.3.1 e
11.6.3.2,e 11.7.,11.7.1 do edital. Restou estabelecido na condição 11.7. do
edital´´As licitantes deverão apresentar juntamente com os seus documentos de
habilitação:``Nos termos da condição 11.7.1. do edital foi exigido :´´ Declaração de
inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar
ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou
procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante``. Ocorre que na
documentação apresentada pelo SÓCIO da empresa recorrida, a mesma, não
apresentou na referida declaração o nº. da identidade do declarante , portanto
deve ser declarada a desclassificação da recorrida, por não ter cumprindo o item
do edital 11.7.e 11.7.1.O referido documento não está incluso na Lei como
passível de apresentação posterior por meio da HABILITAÇÃO TARDIA, haja vista
que se trata de documento que deveria ter sido entregue de acordo com os termo
do edital juntamente com a HABILITAÇÃO.Nos termo do item 11.6.3.1 o edital
exigiu :´´ Comprovação de aptidão para a prestação de serviço em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação”. Além disso no
item 11.6.3.2 que o atestado fosse de no mínimo, 25% das quantidades estimadas
na licitação. a recorrida não enviou o atestado de capacidade técnica emitido pela
prefeitura de são sebastião da boa vista, juntou apenas contratos, os quais não
atestam por si só a satistação com a execução do serviço prestado. O único
atestado juntado pela empresa foi com a prefeitura de muaná, mas não menciona
que a contratação foi de no mínimo, 25% e por tanto não comprova a aptidão para
a prestação de serviço em características, quantidades e prazos compatíveis com
a licitação.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

16.875.413/0001-50 - m a v
neto serviços de
comunicação

19/11/2021 - 14:26:15 SEGUE EM ANEXO: Recurso SSBV - ...pdf. Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

22/11/2021 - 16:55 Boa tarde, segue em anexo a Contrarrazões...
CONTRARRAZO&#771;ES MARTINS.NET..pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

01/12/2021 - 18:16:22 Conforme resposta em anexo. Resposta ao Recurso Rio Connect.pdf.

0005 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso
via fibra óptica para atender o Fundo Municipal de Saúde, totalizando 34 Megas /Mês
- AMPLA CONCORRENCIA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

16/11/2021 - 15:26:18 A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja,
certidão de ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem
como a certidão de processos eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção
recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac. 520/2014-Plenário, item
9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação.

Deferido

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

16/11/2021 - 15:33:18 A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja,
certidão de ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem
como a certidão de processos eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção
recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac. 520/2014-Plenário, item
9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação

Deferido

0006 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso
via fibra óptica para atender o Fundo Municipal de Saúde, totalizando 11 Megas /Mês
– COTA RESERVADA.

Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

16/11/2021 - 15:26:26 A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja,
certidão de ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem
como a certidão de processos eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção
recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac. 520/2014-Plenário, item
9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação.

Deferido

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

16/11/2021 - 15:33:04 A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja,
certidão de ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem
como a certidão de processos eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção
recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac. 520/2014-Plenário, item
9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação

Deferido

0007 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso
via fibra óptica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, totalizando 45
Megas /Mês - AMPLA CONCORRENCIA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

16/11/2021 - 15:26:32 A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja,
certidão de ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem
como a certidão de processos eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção
recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac. 520/2014-Plenário, item
9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação.

Deferido

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

16/11/2021 - 15:32:37 A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja,
certidão de ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem
como a certidão de processos eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção
recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac. 520/2014-Plenário, item
9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação

Deferido

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

16/11/2021 - 15:32:51 A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja,
certidão de ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem
como a certidão de processos eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção
recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac. 520/2014-Plenário, item
9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação

Deferido

0008 - Fornecimento de Internet Banda Larga por meio de link dedicado com acesso
via fibra óptica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, totalizando 15
Megas /Mês – COTA RESERVADA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

09.437.086/0001-99 -
MARTINS.NET SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

16/11/2021 - 15:26:38 A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja,
certidão de ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem
como a certidão de processos eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção
recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac. 520/2014-Plenário, item
9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação.

Deferido

Chat
Data Apelido Frase

27/10/2021 - 12:01 Sistema O processo foi republicado em 27/10/2021 às 12:01.

12/11/2021 - 10:02:42 Pregoeiro Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico nº 9/2021-005,
promovido pelo Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista 13 Pará.

12/11/2021 - 10:02:52 Pregoeiro Antes de abrir os itens para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da
presente licitação.

12/11/2021 - 10:03:10 Pregoeiro É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em
seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao
sistema seja realizado por terceiros.

12/11/2021 - 10:03:19 Pregoeiro Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto
no decreto n. º 10.024/2019.
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12/11/2021 - 10:03:30 Pregoeiro Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, `PAR`3º, da Lei n.
º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no
momento do cadastramento da proposta.

12/11/2021 - 10:03:45 Pregoeiro Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n. º 10.049/19, o fornecedor que não mantiver sua
proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa
Vista, Pará pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com
responsabilidade.

12/11/2021 - 10:03:54 Pregoeiro A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será
promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço.

12/11/2021 - 10:04:03 Pregoeiro Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a
proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento
convocatório.

12/11/2021 - 10:04:17 Pregoeiro As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e
horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a
licitação.

12/11/2021 - 10:04:26 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

12/11/2021 - 10:05:49 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

12/11/2021 - 10:05:49 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

12/11/2021 - 10:05:49 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00%. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

12/11/2021 - 10:05:49 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.

12/11/2021 - 10:06:23 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

12/11/2021 - 10:06:23 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/11/2021 - 10:06:26 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

12/11/2021 - 10:16:25 Sistema O item 0001 foi encerrado.

12/11/2021 - 10:16:28 Sistema O item 0002 foi encerrado.

12/11/2021 - 10:16:39 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

12/11/2021 - 10:16:39 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/11/2021 - 10:16:40 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

12/11/2021 - 10:26:40 Sistema O item 0003 foi encerrado.

12/11/2021 - 10:26:40 Sistema O item 0004 foi encerrado.

12/11/2021 - 10:26:49 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

12/11/2021 - 10:26:49 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/11/2021 - 10:26:50 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

12/11/2021 - 10:36:49 Sistema O item 0005 foi encerrado.

12/11/2021 - 10:36:52 Sistema O item 0006 foi encerrado.

12/11/2021 - 10:37:16 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

12/11/2021 - 10:37:16 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/11/2021 - 10:37:17 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

12/11/2021 - 10:47:16 Sistema O item 0007 foi encerrado.

12/11/2021 - 10:47:19 Sistema O item 0008 foi encerrado.

12/11/2021 - 10:48:22 Sistema O item 0001 teve como arrematante m a v neto serviços de comunicação - EPP/SS com valor unitário de R$
7.000,00.

12/11/2021 - 10:48:22 Sistema O item 0002 teve como arrematante m a v neto serviços de comunicação - EPP/SS com valor unitário de R$
2.360,00.

12/11/2021 - 10:48:22 Sistema O item 0003 teve como arrematante m a v neto serviços de comunicação - EPP/SS com valor unitário de R$
5.500,00.

12/11/2021 - 10:48:22 Sistema O item 0004 teve como arrematante MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. -
EPP/SS com valor unitário de R$ 1.800,00.

12/11/2021 - 10:48:22 Sistema O item 0005 teve como arrematante m a v neto serviços de comunicação - EPP/SS com valor unitário de R$
5.000,00.

12/11/2021 - 10:48:22 Sistema O item 0006 teve como arrematante m a v neto serviços de comunicação - EPP/SS com valor unitário de R$
1.600,00.

12/11/2021 - 10:48:22 Sistema O item 0007 teve como arrematante m a v neto serviços de comunicação - EPP/SS com valor unitário de R$
6.500,00.

12/11/2021 - 10:48:22 Sistema O item 0008 teve como arrematante m a v neto serviços de comunicação - EPP/SS com valor unitário de R$
2.200,00.

12/11/2021 - 10:48:23 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

12/11/2021 - 10:49:06 Pregoeiro Aguardem um momento.

12/11/2021 - 10:52:47 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

12/11/2021 - 10:53:35 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2021 às 12:55.

12/11/2021 - 10:54:42 Pregoeiro Senhor licitante, solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último
lance, por meio do sistema. Suspenderemos a sessão e retornaremos ainda hoje (12/11/2021) às 13:00h
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12/11/2021 - 11:13:02 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

12/11/2021 - 11:38:30 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

12/11/2021 - 11:39:13 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

12/11/2021 - 11:39:27 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

12/11/2021 - 11:39:43 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

12/11/2021 - 11:40:08 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

12/11/2021 - 11:40:29 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

12/11/2021 - 11:40:52 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

12/11/2021 - 13:01:35 Pregoeiro Retomamos a sessão.

12/11/2021 - 13:03:20 Pregoeiro Senhor Licitante, suspenderemos a sessão, para a análise das propostas e documentos de habilitação
enviado via sistema. Desta forma, retornaremos no dia 16/11/2021 às 11h:00min, para darmos continuidade
aos trabalhos.

12/11/2021 - 13:03:47 Pregoeiro Bom final de semana a todos!

16/11/2021 - 11:02:04 Pregoeiro Bom dia, senhores licitantes!

16/11/2021 - 11:02:07 Pregoeiro Retomamos a sessão.

16/11/2021 - 11:02:28 Pregoeiro Ainda estamos realizando a análise dos documentos enviados. Sendo assim, suspenderemos a sessão e
retornaremos ainda hoje às 15h:00min.

16/11/2021 - 15:00:49 Pregoeiro Retomamos a sessão.

16/11/2021 - 15:01:11 Pregoeiro Senhores licitantes, aguarde um momento enquanto faremos a habilitação/inabilitação das empresas no
sistema.

16/11/2021 - 15:01:38 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor m a v neto serviços de comunicação.

16/11/2021 - 15:01:38 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor m a v neto serviços de comunicação.

16/11/2021 - 15:01:38 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor m a v neto serviços de comunicação.

16/11/2021 - 15:01:38 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor m a v neto serviços de comunicação.

16/11/2021 - 15:01:38 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor m a v neto serviços de comunicação.

16/11/2021 - 15:01:38 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor m a v neto serviços de comunicação.

16/11/2021 - 15:01:38 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor m a v neto serviços de comunicação.

16/11/2021 - 15:01:45 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA..

16/11/2021 - 15:02:00 Pregoeiro Informamos que será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a empresa Rio Connect, para da
apresentação da Certidão de Regularidade Municipal, dentro do prazo de vigência, por se tratar de empresa
ME/EPP e em atendimento ao item 11.6.2.8. e ao item 11.7.10. do edital.

16/11/2021 - 15:02:51 Pregoeiro Informamos também que será aberto para a apresentação da intenção de recurso.

16/11/2021 - 15:03:05 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 16/11/2021 às 15:34.

16/11/2021 - 15:25:55 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0001.

16/11/2021 - 15:26:02 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0002.

16/11/2021 - 15:26:09 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0003.

16/11/2021 - 15:26:18 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0005.

16/11/2021 - 15:26:26 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0006.

16/11/2021 - 15:26:32 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0007.

16/11/2021 - 15:26:38 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0008.

16/11/2021 - 15:29:22 Sistema O fornecedor m a v neto serviços de comunicação - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.

16/11/2021 - 15:32:37 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0007.

16/11/2021 - 15:32:43 Sistema O fornecedor m a v neto serviços de comunicação - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.

16/11/2021 - 15:32:51 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0007.

16/11/2021 - 15:33:04 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0006.

16/11/2021 - 15:33:18 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0005.

16/11/2021 - 15:33:26 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0003.

16/11/2021 - 15:33:41 Sistema O fornecedor m a v neto serviços de comunicação - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.

16/11/2021 - 15:33:41 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0002.

16/11/2021 - 15:33:47 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0001.

16/11/2021 - 15:40:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
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16/11/2021 - 15:40:45 Sistema Intenção: A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja, certidão de
ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem como a certidão de processos
eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação.

16/11/2021 - 15:40:46 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

16/11/2021 - 15:40:46 Sistema Intenção: A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja, certidão de
ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem como a certidão de processos
eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação

16/11/2021 - 15:40:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

16/11/2021 - 15:40:48 Sistema Intenção: A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja, certidão de
ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem como a certidão de processos
eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação.

16/11/2021 - 15:40:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

16/11/2021 - 15:40:49 Sistema Intenção: A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja, certidão de
ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem como a certidão de processos
eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação

16/11/2021 - 15:40:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

16/11/2021 - 15:40:51 Sistema Intenção: A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja, certidão de
ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem como a certidão de processos
eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação.

16/11/2021 - 15:40:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

16/11/2021 - 15:40:53 Sistema Intenção: A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja, certidão de
ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem como a certidão de processos
eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação

16/11/2021 - 15:40:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

16/11/2021 - 15:40:56 Sistema Intenção: MAV NETO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 16.875.413/0001-50, apresentar
intenção de recurso conforme a seguir: a pregoeira classificou para o item 4 a empresa MARTINS NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, mesmo tendo esta descumprido as cláusulas 11.6.2.5.,
11.6.2.7., 11.6.3.1 e 11.6.3.2,e 11.7.,11.7.1 do edital. Restou estabelecido na condição 11.7. do edital´´As
licitantes deverão apresentar juntamente com os seus documentos de habilitação:``Nos termos da condição
11.7.1. do edital foi exigido :´´ Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como
declarar ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante,
com o nº. da identidade do declarante``. Ocorre que na documentação apresentada pelo SÓCIO da empresa
recorrida, a mesma, não apresentou na referida declaração o nº. da identidade do declarante , portanto deve
ser declarada a desclassificação da recorrida, por não... (CONTINUA)

16/11/2021 - 15:40:56 Sistema (CONT. 1) ter cumprindo o item do edital 11.7.e 11.7.1.O referido documento não está incluso na Lei como
passível de apresentação posterior por meio da HABILITAÇÃO TARDIA, haja vista que se trata de
documento que deveria ter sido entregue de acordo com os termo do edital juntamente com a
HABILITAÇÃO.Nos termo do item 11.6.3.1 o edital exigiu :´´ Comprovação de aptidão para a prestação de
serviço em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação”. Além disso no
item 11.6.3.2 que o atestado fosse de no mínimo, 25% das quantidades estimadas na licitação. a recorrida
não enviou o atestado de capacidade técnica emitido pela prefeitura de são sebastião da boa vista, juntou
apenas contratos, os quais não atestam por si só a satistação com a execução do serviço prestado. O único
atestado juntado pela empresa foi com a prefeitura de muaná, mas não menciona que a contratação foi de
no mínimo, 25% e por tanto não comprova a aptidão para a...

16/11/2021 - 15:40:56 Sistema (CONT. 2) prestação de serviço em características, quantidades e prazos compatíveis com a licitação.

16/11/2021 - 15:40:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

16/11/2021 - 15:40:58 Sistema Intenção: MAV NETO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 16.875.413/0001-50, apresentar
intenção de recurso conforme a seguir: a pregoeira classificou para o item 4 a empresa MARTINS NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, mesmo tendo esta descumprido as cláusulas 11.6.2.5.,
11.6.2.7., 11.6.3.1 e 11.6.3.2,e 11.7.,11.7.1 do edital. Restou estabelecido na condição 11.7. do edital´´As
licitantes deverão apresentar juntamente com os seus documentos de habilitação:``Nos termos da condição
11.7.1. do edital foi exigido :´´ Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como
declarar ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante,
com o nº. da identidade do declarante``. Ocorre que na documentação apresentada pelo SÓCIO da empresa
recorrida, a mesma, não apresentou na referida declaração o nº. da identidade do declarante , portanto deve
ser declarada a desclassificação da recorrida, por não... (CONTINUA)

16/11/2021 - 15:40:58 Sistema (CONT. 1) ter cumprindo o item do edital 11.7.e 11.7.1.O referido documento não está incluso na Lei como
passível de apresentação posterior por meio da HABILITAÇÃO TARDIA, haja vista que se trata de
documento que deveria ter sido entregue de acordo com os termo do edital juntamente com a
HABILITAÇÃO.Nos termo do item 11.6.3.1 o edital exigiu :´´ Comprovação de aptidão para a prestação de
serviço em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação”. Além disso no
item 11.6.3.2 que o atestado fosse de no mínimo, 25% das quantidades estimadas na licitação. a recorrida
não enviou o atestado de capacidade técnica emitido pela prefeitura de são sebastião da boa vista, juntou
apenas contratos, os quais não atestam por si só a satistação com a execução do serviço prestado. O único
atestado juntado pela empresa foi com a prefeitura de muaná, mas não menciona que a contratação foi de
no mínimo, 25% e por tanto não comprova a aptidão para a...

16/11/2021 - 15:40:58 Sistema (CONT. 2) prestação de serviço em características, quantidades e prazos compatíveis com a licitação.

16/11/2021 - 15:41:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.
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16/11/2021 - 15:41:01 Sistema Intenção: MAV NETO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 16.875.413/0001-50, apresentar
intenção de recurso conforme a seguir: a pregoeira classificou para o item 4 a empresa MARTINS NET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, mesmo tendo esta descumprido as cláusulas 11.6.2.5.,
11.6.2.7., 11.6.3.1 e 11.6.3.2,e 11.7.,11.7.1 do edital. Restou estabelecido na condição 11.7. do edital´´As
licitantes deverão apresentar juntamente com os seus documentos de habilitação:``Nos termos da condição
11.7.1. do edital foi exigido :´´ Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como
declarar ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante,
com o nº. da identidade do declarante``. Ocorre que na documentação apresentada pelo SÓCIO da empresa
recorrida, a mesma, não apresentou na referida declaração o nº. da identidade do declarante , portanto deve
ser declarada a desclassificação da recorrida, por não... (CONTINUA)

16/11/2021 - 15:41:01 Sistema (CONT. 1) ter cumprindo o item do edital 11.7.e 11.7.1.O referido documento não está incluso na Lei como
passível de apresentação posterior por meio da HABILITAÇÃO TARDIA, haja vista que se trata de
documento que deveria ter sido entregue de acordo com os termo do edital juntamente com a
HABILITAÇÃO.Nos termo do item 11.6.3.1 o edital exigiu :´´ Comprovação de aptidão para a prestação de
serviço em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação”. Além disso no
item 11.6.3.2 que o atestado fosse de no mínimo, 25% das quantidades estimadas na licitação. a recorrida
não enviou o atestado de capacidade técnica emitido pela prefeitura de são sebastião da boa vista, juntou
apenas contratos, os quais não atestam por si só a satistação com a execução do serviço prestado. O único
atestado juntado pela empresa foi com a prefeitura de muaná, mas não menciona que a contratação foi de
no mínimo, 25% e por tanto não comprova a aptidão para a...

16/11/2021 - 15:41:01 Sistema (CONT. 2) prestação de serviço em características, quantidades e prazos compatíveis com a licitação.

16/11/2021 - 15:41:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

16/11/2021 - 15:41:03 Sistema Intenção: A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja, certidão de
ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem como a certidão de processos
eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação.

16/11/2021 - 15:41:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

16/11/2021 - 15:41:05 Sistema Intenção: A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja, certidão de
ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem como a certidão de processos
eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação

16/11/2021 - 15:41:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

16/11/2021 - 15:41:07 Sistema Intenção: A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja, certidão de
ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem como a certidão de processos
eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação.

16/11/2021 - 15:41:11 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

16/11/2021 - 15:41:11 Sistema Intenção: A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja, certidão de
ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem como a certidão de processos
eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação

16/11/2021 - 15:41:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

16/11/2021 - 15:41:13 Sistema Intenção: A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja, certidão de
ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem como a certidão de processos
eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação.

16/11/2021 - 15:41:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

16/11/2021 - 15:41:16 Sistema Intenção: A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja, certidão de
ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem como a certidão de processos
eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação

16/11/2021 - 15:41:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

16/11/2021 - 15:41:18 Sistema Intenção: A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja, certidão de
ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem como a certidão de processos
eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação

16/11/2021 - 15:41:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

16/11/2021 - 15:41:21 Sistema Intenção: A empresa deixou de apresentar certidão de ações trabalhistas do TRT8 , ou seja, certidão de
ações trabalhistas dos autos físicos do primeiro e segundo graus, bem como a certidão de processos
eletrônicos. Destaca-se que a presente intenção recursal encontra-se nos termos do Acórdão do TCU Ac.
520/2014-Plenário, item 9.5 apresentando os pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação.

16/11/2021 - 15:41:53 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 19/11/2021 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 22/11/2021 às 18:00.

16/11/2021 - 15:43:34 Pregoeiro Retornaremos no dia 24 de novembro de 2021 as 09h:30min, para que a empresa Rio Connect possa
apresentar o referido documento.

16/11/2021 - 15:43:59 Pregoeiro Boa tarde.

19/11/2021 - 14:26:15 Sistema O fornecedor m a v neto serviços de comunicação - EPP/SS enviou recurso para o item 0004.

19/11/2021 - 15:59:11 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS enviou recurso para o
item 0001.

22/11/2021 - 16:55:47 Sistema O fornecedor MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0004.

22/11/2021 - 17:04:21 Sistema O fornecedor m a v neto serviços de comunicação - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.

24/11/2021 - 09:20:07 Pregoeiro Bom dia, Senhores Licitantes.
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24/11/2021 - 09:32:33 Pregoeiro Retomamos a sessão.

24/11/2021 - 09:34:54 Pregoeiro Convocaremos a empresa m a v neto serviços de comunicação - EPP, para que no prazo de 30 (trinta)
minutos, encaminhe através do sistema, a certidão de regularidade fiscal, mencionada na sessão anterior.

24/11/2021 - 09:35:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:06 do dia 24/11/2021.

24/11/2021 - 09:36:22 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

24/11/2021 - 10:17:42 Pregoeiro Retomamos a sessão.

24/11/2021 - 10:19:11 Pregoeiro A sessão está encerrada. Bom dia.

02/12/2021 - 15:52:27 Pregoeiro Senhores Licitantes, em razão do deferimento do recurso pela autoridade competente, a sessão será
retomada para o dia 06/12/2021 às 14h:00min.

02/12/2021 - 15:52:37 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

06/12/2021 - 14:01:36 Autoridade Competente Boa tarde, senhores licitantes.

06/12/2021 - 14:02:00 Autoridade Competente Em razão do acolhimento do recurso da empresa Martins Net, retomaremos a sessão para dar continuidade
no processo.

06/12/2021 - 14:02:12 Autoridade Competente Aguardem um momento, enquanto faremos as ações no sistema, referente a decisão do recurso.

06/12/2021 - 14:03:08 Sistema O fornecedor m a v neto serviços de comunicação foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

06/12/2021 - 14:03:08 Sistema Motivo: Em razão do deferimento do recurso.

06/12/2021 - 14:03:08 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
com lance de R$ 7.350,00.

06/12/2021 - 14:04:11 Sistema O fornecedor m a v neto serviços de comunicação foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

06/12/2021 - 14:04:11 Sistema Motivo: Em razão do deferimento do recurso.

06/12/2021 - 14:04:11 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
com lance de R$ 2.400,00.

06/12/2021 - 14:04:22 Sistema O fornecedor m a v neto serviços de comunicação foi rejeitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

06/12/2021 - 14:04:22 Sistema Motivo: Em razão do deferimento do recurso.

06/12/2021 - 14:04:22 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
com lance de R$ 5.700,00.

06/12/2021 - 14:04:32 Sistema O fornecedor m a v neto serviços de comunicação foi rejeitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

06/12/2021 - 14:04:32 Sistema Motivo: Em razão do deferimento do recurso.

06/12/2021 - 14:04:32 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
com lance de R$ 5.100,00.

06/12/2021 - 14:04:47 Sistema O fornecedor m a v neto serviços de comunicação foi rejeitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

06/12/2021 - 14:04:47 Sistema Motivo: Em razão do deferimento do recurso.

06/12/2021 - 14:04:47 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
com lance de R$ 1.650,00.

06/12/2021 - 14:05:02 Sistema O fornecedor m a v neto serviços de comunicação foi rejeitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

06/12/2021 - 14:05:02 Sistema Motivo: Em razão do deferimento do recurso.

06/12/2021 - 14:05:02 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
com lance de R$ 6.750,00.

06/12/2021 - 14:05:15 Sistema O fornecedor m a v neto serviços de comunicação foi rejeitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

06/12/2021 - 14:05:15 Sistema Motivo: Em razão do deferimento do recurso.

06/12/2021 - 14:05:15 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
com lance de R$ 2.250,00.

06/12/2021 - 14:06:48 Autoridade Competente Solicitamos que a empresa Martins Net, em atendimento aos incisos V e VI do artigo 17, inciso II do artigo
19, `PAR` 2º do artigo 38 e do artigo 47 e do artigo do decreto nº 10.024/2019, apresente juntamente com a
proposta adequada para os itens 01,02,03.05, 06, 07 e 08, no prazo de 2h, os documentos complementares
referentes ao item 11.6.2.7. e ao item 11.6.3.1 do instrumento convocatório.

06/12/2021 - 14:07:24 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 06/12/2021.

06/12/2021 - 14:08:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 06/12/2021.

06/12/2021 - 14:08:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 06/12/2021.

06/12/2021 - 14:08:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 06/12/2021.

06/12/2021 - 14:08:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 06/12/2021.

06/12/2021 - 14:08:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 06/12/2021.

06/12/2021 - 14:08:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 06/12/2021.

06/12/2021 - 14:08:59 Pregoeiro Suspenderemos a sessão e retornaremos ainda hoje 06/12/2021 às 16h:20min.

06/12/2021 - 14:13:33 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

06/12/2021 - 14:14:16 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

06/12/2021 - 14:14:29 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

06/12/2021 - 14:14:40 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

06/12/2021 - 14:15:15 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

06/12/2021 - 14:15:27 Sistema A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.

06/12/2021 - 14:15:40 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

06/12/2021 - 16:20:21 Pregoeiro Retornamos a sessão.

06/12/2021 - 16:20:59 Pregoeiro Aguarde um momento enquanto faremos a analise da proposta e dos documentos enviados.
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06/12/2021 - 16:38:22 Pregoeiro Faremos agora a adjudicação dos itens.

06/12/2021 - 16:38:55 Pregoeiro Boa tarde.

06/12/2021 - 16:39:14 Sistema O item 0002 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

06/12/2021 - 16:39:20 Sistema O item 0003 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

06/12/2021 - 16:39:24 Sistema O item 0005 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

06/12/2021 - 16:39:29 Sistema O item 0006 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

06/12/2021 - 16:39:37 Sistema O item 0007 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

06/12/2021 - 16:39:41 Sistema O item 0008 foi adjudicado por Nelucy e Silva de Souza.

06/12/2021 - 16:40:55 Sistema O item 0001 foi adjudicado por Getúlio Brabo de Souza.

06/12/2021 - 16:41:10 Sistema O item 0004 foi adjudicado por Getúlio Brabo de Souza.

14/12/2021 - 09:45:37 Sistema O Item 0001 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

14/12/2021 - 09:45:37 Sistema O Item 0002 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

14/12/2021 - 09:45:37 Sistema O Item 0003 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

14/12/2021 - 09:45:37 Sistema O Item 0004 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

14/12/2021 - 09:45:37 Sistema O Item 0005 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

14/12/2021 - 09:45:37 Sistema O Item 0006 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

14/12/2021 - 09:45:37 Sistema O Item 0007 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

14/12/2021 - 09:45:37 Sistema O Item 0008 foi homologado por Getúlio Brabo de Souza.

Nelucy e Silva de Souza

Pregoeiro

Getúlio Brabo de Souza

Autoridade Competente

Ana Claudia da Rocha Bastos

Apoio
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