
MUNICÍPIO DE VITORIA DO
MEARIM/MA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
PROCESSO LICITATÓRIO

0501300/2021

Às 16:04:17 horas do dia 15 de Março de 2021 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a)
Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os
procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: Contratação de empresa especializada
para Prestação de Serviços Acesso à Internet, visando atender as demanda das Secretarias da
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim - MA.

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os
termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando
do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO
CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 16:00:00 horas do dia 15/03/2021,
foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s)
lote(s) ou item(ns) do aludido pregão, conforme demonstrado abaixo:

Item 1

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo

77505 JECONIAS P COSTA 33210492000107 R$ 17,00 Classificada --

47909 VALE DO RIBEIRA
INTERNET LTDA

07017934000185 R$
3.360,00

Classificada --

27836 FRANCISCO L SILVA
DE ARAUJO

22123946000188 R$ 70,80 Classificada --

3023 O. R. CAVALCANTE
JUNIOR

20241468000185 R$ 60,00 Classificada --

60662 MARANET TELECOM
EIRELI

10833144000182 R$ 67,26 Classificada --

25749 REDE BJNET
TELECOMUNICACOES
LTDA.

10660771000169 R$ 70,00 Classificada --

Lances



Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

O. R. CAVALCANTE JUNIOR 20.241.468/0001-
85

R$ 13,00 15/03/2021
16:15:44

Fornecedor
Desclassificado

REDE BJNET
TELECOMUNICACOES LTDA.

10.660.771/0001-
69

R$ 14,00 15/03/2021
16:14:38

Fornecedor
Desclassificado

O. R. CAVALCANTE JUNIOR 20.241.468/0001-
85

R$ 15,00 15/03/2021
16:08:43

Fornecedor
Desclassificado

REDE BJNET
TELECOMUNICACOES LTDA.

10.660.771/0001-
69

R$ 16,00 15/03/2021
16:06:55

Fornecedor
Desclassificado

JECONIAS P COSTA 33.210.492/0001-
07

R$ 17,00 12/03/2021
18:32:17

Fornecedor
Desclassificado

FRANCISCO L SILVA DE
ARAUJO

22.123.946/0001-
88

R$ 50,00 15/03/2021
16:13:13

Fornecedor
Desclassificado

MARANET TELECOM EIRELI 10.833.144/0001-
82

R$ 59,00 15/03/2021
16:12:15

Intermediario

FRANCISCO L SILVA DE
ARAUJO

22.123.946/0001-
88

R$ 59,99 15/03/2021
16:09:22

Fornecedor
Desclassificado

O. R. CAVALCANTE JUNIOR 20.241.468/0001-
85

R$ 60,00 15/03/2021
15:25:41

Fornecedor
Desclassificado

MARANET TELECOM EIRELI 10.833.144/0001-
82

R$ 66,26 15/03/2021
16:07:35

Intermediario

MARANET TELECOM EIRELI 10.833.144/0001-
82

R$ 67,26 15/03/2021
15:28:53

Classificado

REDE BJNET
TELECOMUNICACOES LTDA.

10.660.771/0001-
69

R$ 70,00 15/03/2021
15:50:26

Fornecedor
Desclassificado

FRANCISCO L SILVA DE
ARAUJO

22.123.946/0001-
88

R$ 70,80 15/03/2021
13:02:34

Fornecedor
Desclassificado

VALE DO RIBEIRA INTERNET
LTDA

07.017.934/0001-
85

R$
3.360,00

15/03/2021
10:25:53

Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º MARANET TELECOM EIRELI 10.833.144/0001-82 R$ 59,00

2º VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA 07.017.934/0001-85 R$ 3.360,00

Mensagens



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Fornecedor
60662

15/03/2021
16:04:27

Boa tarde

Fornecedor
25749

15/03/2021
16:04:41

boa tarde

Fornecedor
27836

15/03/2021
16:04:49

Boa tarde

Sistema 15/03/2021
16:05:29

O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 15/03/2021
16:05:50

O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos.
Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!

Sistema 15/03/2021
16:15:50

A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automáticamente e
será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

Sistema 15/03/2021
16:17:50

O detentor da melhor oferta O. R. CAVALCANTE JUNIOR venceu o ITEM -
1 pelo valor de R$13,00.

Sistema 15/03/2021
16:17:50

A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.

Fornecedor
3023

15/03/2021
16:42:00

Sr. Pregoeiro, esta é a 1ª vez que utilizo este portal, consegui validar no
portal eletronicamente o valor da minha porposta, mas não encontro por
onde enviarla assinada.

Fornecedor
77505

15/03/2021
17:49:49

Não estamos conseguindo enviar novo valor.

Fornecedor
77505

15/03/2021
17:50:22

Confirmo nosso valor em R$12

Fornecedor
77505

16/03/2021
09:16:42

Bom dia

Fornecedor
3023

16/03/2021
09:16:53

bom dia,

Fornecedor
60662

16/03/2021
09:20:09

tudo bem

Fornecedor
25749

16/03/2021
09:22:43

bom dia senhores.



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/03/2021
10:12:23

Fornecedor: O. R. CAVALCANTE JUNIOR, com lance no valor de R$ 13,00,
sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: I-O edital, em sua parte
específica discrimina que: “Na proposta de preços deverá constar
discriminação detalhada dos itens do objeto, marca, tipo, a quantidade
solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e
por extenso, já considerando todas as despesas além de tributos,
encargos, royalties, taxas, seguros e impostos, inclusive fretes,
carrego....”. No entanto, contrariando o presente, a empresa O.R.
CALVACANTE JUNIOR M.E ignora as exigências dos valores total e
unitário por extenso. II-Ademais, a mesma empresa apresenta CRP
vencido, este com data de emissão em 14/08/2019. (ITEM 40.3.1.1 DO
EDITAL) III-Esta mesma, ao invés de apresentar certidão negativa de
débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, ou até
mesmo positiva com efeitos negativos, SIMPLESMENTE APRESENTA
CERTIDÃO POSITIVA. (ITEM 39.E DO EDITAL) IV- Constata-se ausência
de balanço patrimonial, com notas explicativas e livro diário (ITEM 40.2
DO EDITAL), sendo assim não restando alternativa a não ser pela
Desclassificação da proposta conforme estabelece o edital. !

Sistema 16/03/2021
10:12:23

O detentor da melhor oferta REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA.
venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$14,00.

Fornecedor
77505

16/03/2021
10:13:59

Tranquilo, obrigado.

Sistema 16/03/2021
12:57:04

Fornecedor: REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA., com lance no
valor de R$ 14,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo:
Senhores, I-O edital, em sua parte específica discrimina que: “Na
proposta de preços deverá constar discriminação detalhada dos itens
do objeto, marca, tipo, a quantidade solicitada, o valor unitário e total,
em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas
as despesas além de tributos, encargos, royalties, taxas, seguros e
impostos, inclusive fretes, carrego....”. No entanto, contrariando o
presente, a empresa REDE BJNET TELECOMUNICAÇÕES L.T.D.A - ME
ignora as exigências dos valores total e unitário por extenso, bem
como a marca do serviço. II- Constata-se ausência de balanço
patrimonial com notas explicativas e livro diário (ITEM 40.2 DO
EDITAL); III- As certidões CND e CNDA estaduais estão fora do prazo de
validade; IV- Não se constata Prova de inscrição nos Cadastros de
Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
licitado (ITEM 39.5 DO EDITAL), sendo assim não restando alternativa a
não ser pela Desclassificação da proposta conforme estabelece o
edital. !

Sistema 16/03/2021
12:57:04

O detentor da melhor oferta JECONIAS P COSTA venceu o ITEM - 1 pelo
valor de R$17,00.

Fornecedor
3023

16/03/2021
15:07:08

Sr. pregoeiro, JECONIAS P COSTA nãoparesentou Atestados de
Capacidade Técnica, e não detalhou em sua proposta nenhum valor Literal



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/03/2021
15:20:22

Fornecedor: JECONIAS P COSTA, com lance no valor de R$ 17,00, sua
proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Com o final do prazo para
envio de documentação complementar, foi constatado que a empresa
JECONIAS P COSTA, não apresentou documentação complementar
conforme o edital exige, sendo assim a mesma terá sua proposta
Desclassificada.!

Sistema 16/03/2021
15:20:22

O detentor da melhor oferta FRANCISCO L SILVA DE ARAUJO venceu o
ITEM - 1 pelo valor de R$50,00.

Sistema 16/03/2021
17:42:42

Fornecedor: FRANCISCO L SILVA DE ARAUJO, com lance no valor de R$
50,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo:
DESCLASSIFICADO, conforme previsto em Edital, ponto 39.5. Prova de
inscrição nos Cadastros de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado!

Sistema 16/03/2021
17:42:42

O detentor da melhor oferta MARANET TELECOM EIRELI venceu o ITEM -
1 pelo valor de R$59,00.

Fornecedor
60662

17/03/2021
08:33:21

bom dia

Fornecedor
3023

17/03/2021
08:33:33

bom dia,

Fornecedor
25749

17/03/2021
08:35:42

bom dia

Fornecedor
27836

17/03/2021
10:00:08

Sr. Pregoeiro tendo em vista que foi anexado junto a documentação a ficha
cadastral do estado junto com alvará municipal na pasta documentação
complementar, sendo essas relativas a cadastro contribuintes estadual e
municipal, informamos que a decisão tomada pelo Sr. pregoeiro foi
equivocada e que iremos recorrer da decisão.

Fornecedor
3023

17/03/2021
10:10:49

Sr. Pregoeiro, manifesto minha intenção de recurso considerando que a
desclassificação da nossa proposta foi formalismo exagerado. Que o item
que solicita CRP não estabelece prazo de validade, quanto a certidão de
dívida ativa, somos ME temos o prazo legal para apresentar uma nova
certidão e quantos as notas explicativas no balanço., devem ser
apresentados somente quando forem elaboradas pela empresa de acordo
com a necessidade.

Sistema 17/03/2021
10:47:36

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de
recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se
manifestar.



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 17/03/2021
10:53:54

O fornecedor O. R. CAVALCANTE JUNIOR manifestou intenção de recurso
pelo seguinte motivo: Manifesto intenção de recurso considerando que a
desclassificação  da nossa proposta foi formalismo exagerado. Que o item
que solicita CRP não estabelece prazo de validade, quanto a certidão de
dívida ativa, somos ME temos o prazo legal pra apresentar uma nova
cettidao e quantos as notas explicativas no balanço., devem ser
apresentados so quando forem elaboradas pela empresa de acorod com a
necessidade

Fornecedor
3023

17/03/2021
11:06:04

Sr. Pregoeiro a ATA do certame estará disponível, antes do inicio do prazo
de apresentação do recurso ?

Fornecedor
3023

17/03/2021
11:07:54

Consegui imprimir a ATA, obg.

Fornecedor
3023

17/03/2021
11:10:08

Qual seria o prazo correto ?

Fornecedor
3023

17/03/2021
11:10:48

Qual seria o prazo para envio do recurso ?

Fornecedor
27836

17/03/2021
11:11:39

Qual prazo do recurso ?

Fornecedor
27836

17/03/2021
11:13:36

Perfeito estou aguardando.

Fornecedor
25749

17/03/2021
11:19:32

Senhor pregoeiro conforme você mencionou o houve um erro no sistema e
isso ocasionou que nao chegou os prazo de envio de recurso para nós.
estavamos até entao aguardando o prazo para envio de recurso. precisamos
que seja reconsiderado o prazo de envio.

Fornecedor
27836

17/03/2021
11:20:50

Não chegou também a informação do prazo dos 10min para abrir recurso,
mesmo com sessão ativa o sistema não mostrou, depois que renovou a
sessão que apareceu as mensagens.

Fornecedor
27836

17/03/2021
11:21:08

Manifesto o interesse em abrir recurso.

Fornecedor
27836

17/03/2021
11:24:04

Manifesto intenção de interpor recurso.

Fornecedor
27836

17/03/2021
11:27:48

Nós já tínhamos manifestados o interesse antes de abrir o prazo alegando
os motivos e como você mencionou houve um erro no sistema que
ocasionou a falta de comunicação para alguns fornecedores, estava sempre
online e o sistema não informou como mencionei. Estaremos recorrendo ao
MP.

Fornecedor
25749

17/03/2021
11:36:27

Senhor pregoeiro, você mesmo informou houve sim um erro no sistema, e
estive sempre com a sessão ativa e não chegou nenhum informação para
nosso chat. também manifestamos interesse em recorrer.

Fornecedor
27836

17/03/2021
11:38:03

Se não for dado o direito a interposição iremos acionar os meios possíveis
para atendimento ao nosso direito.



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Fornecedor
27836

17/03/2021
11:39:14

Tendo em vista que outro fornecedor está também relatando o mesmo tipo
de problema falho na comunicação.

Fornecedor
25749

17/03/2021
14:04:20

Boa tarde Senhores

Fornecedor
27836

17/03/2021
14:05:24

Boa tarde, Sr. pregoeiro, Conforme edital na sessão que segue abaixo
relativo a recurso, o tempo para recurso séria de no mínimo 30 minutos, e,
visto que o senhor pregoeiro finalizou o tempo em 10 minutos, e que
entramos em contato dentro do tempo previsto no edital solicitando o tempo
disponível para recurso e não nos foi atendido, pedimos então que seja
reaberto novamente com o tempo que nos foi usurpado. "SEÇÃO XIV - DO
RECURSO 52. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30
minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recurso." Mais uma vez inteiramos e aguardamos providência, caso não seja
atendida nossa solicitação entraremos com recurso no MP.

Fornecedor
25749

17/03/2021
14:16:23

Senhor analisando o edital, constatamos que o tempo para recurso seria 30
minutos, porém o senhor nos deu apenas 10 minutos para entrar com
recurso e fechou a plataforma, conforme inclusive está registrado no
relatório das mensagem ja arquivados para futuras provas da nossa
alegação. Pedimos então que seja reaberto o tempo em 20 minutos para
que possamos entrar com o nosso recurso.

Fornecedor
27836

17/03/2021
14:38:07

Sr. pregoeiro nós dê confirmação de sua leitura.

Fornecedor
3023

17/03/2021
14:40:19

Sr. Pregoeiro tenho compromissos e preciso me ausentar,

Fornecedor
27836

17/03/2021
14:47:06

perfeito

Fornecedor
25749

17/03/2021
14:47:31

ótimo, aguardando.

Fornecedor
25749

17/03/2021
14:50:28

Quando abrir por gentileza informe novamente aqui

Fornecedor
25749

17/03/2021
14:52:31

pode informar se ja podemos enviar agora ou ainda vai nos dizer quando vai
começar o tempo para recurso??

Fornecedor
27836

17/03/2021
14:54:39

ótimo

Fornecedor
25749

17/03/2021
15:02:21

ok..aguardando

Fornecedor
27836

17/03/2021
15:10:59

Sr, só pra constar que estou aguardando a liberação do tempo para recurso.



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 17/03/2021
15:24:18

A manifestação de Intenção de Recurso de O. R. CAVALCANTE JUNIOR
não foi recebida pelo seguinte motivo: Preliminarmente, constata-se ser
válida a afirmação da empresa O.R. CALVACANTE JUNIOR M.E, que
apresenta intenção de recorrer da decisão que resultou em sua inabilitação
no Pregão Eletrônico nº 001/2021, no que tange ao prazo de apresentação
da certidão de dívida ativa. Preliminarmente, constata-se ser válida a
afirmação da empresa O.R. CALVACANTE JUNIOR M.E, que apresenta
intenção de recorrer da decisão que resultou em sua inabilitação no Pregão
Eletrônico nº 001/2021, no que tange ao prazo de apresentação da certidão
de dívida ativa. Lado outro, o texto em caráter normativo do edital, possui
clareza salutar em relação a apresentação do balanço patrimonial com notas
explicativas, fato que se demonstra suficiente para que a intenção de
recurso não seja aceita. Desta feita, não merece prosperar a alegação de
formalismo exagerado. Além do mais, não se pode esquecer que: I-O edital,
em sua parte específica discrimina que: “Na proposta de preços deverá
constar discriminação detalhada dos itens do objeto, marca, tipo, a
quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em
algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas além de
tributos, encargos, royalties, taxas, seguros e impostos, inclusive fretes,
carrego....”. No entanto, contrariando o presente, a empresa O.R.
CALVACANTE JUNIOR M.E ignora as exigências dos valores total e unitário
por extenso. II-Outro ponto que demonstra pouca objetividade da empresa
acima descrita, é que apresenta documentos de diversos municípios, não
sendo possível diferenciar matriz de filial, se for o caso. Desta feita, outra
sorte não assiste a demandante, a não ser a negativa de intenção de
recurso. Em decorrência de diversos erros, se torna impossível manter a
proposta e a habilitação da empresa. O.R CALVACANTE JUNIOR. .

Fornecedor
25749

17/03/2021
15:26:50

aguardando

Fornecedor
27836

17/03/2021
15:28:09

estou aguardando

Sistema 17/03/2021
15:28:36

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de
recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se
manifestar.

Fornecedor
25749

17/03/2021
15:28:57

Iremos entrar com recurso

Fornecedor
27836

17/03/2021
15:29:18

Senhor pregoeiro tendo em vista que houve a apresentação da Ficha
Cadastral e Alvará de localização e funcionamento, documento que
cumprem a exigência de prova de inscrição no cadastro de contribuinte
estadual e municipal, apresentamos intenção de recorrer da decisão de
inabilitação da nossa empresa.



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 17/03/2021
15:29:47

O fornecedor REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA. manifestou
intenção de recurso pelo seguinte motivo: Senhor pregoeiro, segue abaixo
os motivos de nosso recurso: 1- Nossa proposta foi colocada todos os
valores em algarismos e também o valor final da proposta tanto em
algarismo como por extenso e ainda no corpo da proposta marca e tipo,
lembramos ainda que tudo isso é exagero de formalizo. 2- Somos
enquadrado como empresa de pequeno porte, e conforme edital também
podemos concorrer pelo valor do capital da nossa empresa em 10% do valor
da licitação, isso ja nos isenta até mesmo de apresentar o próprio balanço.
3- apenas a CND estadual está vencida, porem como empresa de pequeno
porte temo o direito garantido em lei de prazo de 5 dias para apresentarmos
uma nova certidão fiscal. 4- Enviamos também alvará municipal que
confirma nosso cadastro municipal com ramo de atividade compativel com o
objeto da licitação. por tanto pedimos que seja reconsiderado e nos dê o
prazo para enviamos nova certidão estadual.

Sistema 17/03/2021
15:31:28

O fornecedor FRANCISCO L SILVA DE ARAUJO manifestou intenção de
recurso pelo seguinte motivo: Senhor pregoeiro tendo em vista que houve a
apresentação da Ficha Cadastral e Alvará de localização e funcionamento,
documento que cumprem a exigência de prova de inscrição no cadastro de
contribuinte estadual e municipal, apresentamos intenção de recorrer da
decisão de inabilitação da nossa empresa.

Fornecedor
27836

17/03/2021
15:43:19

Ok, aguardando !

Fornecedor
25749

17/03/2021
15:43:35

aguardando.

Sistema 17/03/2021
15:50:10

A manifestação de Intenção de Recurso de REDE BJNET
TELECOMUNICACOES LTDA. foi recebida e foi aberto o prazo para que o
fornecedor envie as razões até 22/03/2021 17:00hs e os outros interessados
envie as contra razões até 26/03/2021 17:00hs.

Sistema 17/03/2021
15:51:22

A manifestação de Intenção de Recurso de FRANCISCO L SILVA DE
ARAUJO foi recebida e foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as
razões até 22/03/2021 17:00hs e os outros interessados envie as contra
razões até 26/03/2021 17:00hs.

Fornecedor
25749

17/03/2021
15:58:52

ok..providenciar

Fornecedor
25749

17/03/2021
16:02:05

qual o horário de funcionamento da cpl?

Fornecedor
25749

17/03/2021
16:03:46

visto o horario que ja estamos o prazo se encerra na segunda feira? correto?

Fornecedor
27836

17/03/2021
16:21:55

Perfeito

Recursos



Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

O. R. CAVALCANTE
JUNIOR

20241468000185 17/03/2021
10:53:54

Manifesto
intenção de
recurso
considerando
que a
desclassificação 
da nossa
proposta foi
formalismo
exagerado. Que
o item que
solicita CRP não
estabelece
prazo de
validade, quanto
a certidão de
dívida ativa,
somos ME
temos o prazo
legal pra
apresentar uma
nova cettidao e
quantos as
notas
explicativas no
balanço., devem
ser
apresentados so
quando forem
elaboradas pela
empresa de
acorod com a
necessidade

Preliminarmente,
constata-se ser
válida a
afirmação da
empresa O.R.
CALVACANTE
JUNIOR M.E,
que apresenta
intenção de
recorrer da
decisão que
resultou em sua
inabilitação no
Pregão
Eletrônico nº
001/2021, no
que tange ao
prazo de
apresentação da
certidão de
dívida ativa.
Preliminarmente,
constata-se ser
válida a
afirmação da
empresa O.R.
CALVACANTE
JUNIOR M.E,
que apresenta
intenção de
recorrer da
decisão que
resultou em sua
inabilitação no
Pregão
Eletrônico nº
001/2021, no
que tange ao
prazo de
apresentação da
certidão de
dívida ativa.
Lado outro, o
texto em caráter
normativo do
edital, possui
clareza salutar
em relação a

Não
Recebido



Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

apresentação do
balanço
patrimonial com
notas
explicativas, fato
que se
demonstra
suficiente para
que a intenção
de recurso não
seja aceita.
Desta feita, não
merece
prosperar a
alegação de
formalismo
exagerado. Além
do mais, não se
pode esquecer
que: I-O edital,
em sua parte
específica
discrimina que:
“Na proposta de
preços deverá
constar
discriminação
detalhada dos
itens do objeto,
marca, tipo, a
quantidade
solicitada, o
valor unitário e
total, em moeda
nacional, em
algarismo e por
extenso, já
considerando
todas as
despesas além
de tributos,
encargos,
royalties, taxas,
seguros e
impostos,
inclusive fretes,
carrego....”. No
entanto,
contrariando o



Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

presente, a
empresa O.R.
CALVACANTE
JUNIOR M.E
ignora as
exigências dos
valores total e
unitário por
extenso. II-Outro
ponto que
demonstra
pouca
objetividade da
empresa acima
descrita, é que
apresenta
documentos de
diversos
municípios, não
sendo possível
diferenciar
matriz de filial,
se for o caso.
Desta feita,
outra sorte não
assiste a
demandante, a
não ser a
negativa de
intenção de
recurso. Em
decorrência de
diversos erros,
se torna
impossível
manter a
proposta e a
habilitação da
empresa. O.R
CALVACANTE
JUNIOR.

REDE BJNET
TELECOMUNICACOES
LTDA.

10660771000169 17/03/2021
15:29:47

Senhor
pregoeiro, segue
abaixo os
motivos de
nosso recurso:
1- Nossa
proposta foi

Recebido



Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

colocada todos
os valores em
algarismos e
também o valor
final da proposta
tanto em
algarismo como
por extenso e
ainda no corpo
da proposta
marca e tipo,
lembramos
ainda que tudo
isso é exagero
de formalizo. 2-
Somos
enquadrado
como empresa
de pequeno
porte, e
conforme edital
também
podemos
concorrer pelo
valor do capital
da nossa
empresa em
10% do valor da
licitação, isso ja
nos isenta até
mesmo de
apresentar o
próprio balanço.
3- apenas a
CND estadual
está vencida,
porem como
empresa de
pequeno porte
temo o direito
garantido em lei
de prazo de 5
dias para
apresentarmos
uma nova
certidão fiscal. 4-
Enviamos
também alvará
municipal que



Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

confirma nosso
cadastro
municipal com
ramo de
atividade
compativel com
o objeto da
licitação. por
tanto pedimos
que seja
reconsiderado e
nos dê o prazo
para enviamos
nova certidão
estadual.

FRANCISCO L SILVA
DE ARAUJO

22123946000188 17/03/2021
15:31:28

Senhor
pregoeiro tendo
em vista que
houve a
apresentação da
Ficha Cadastral
e Alvará de
localização e
funcionamento,
documento que
cumprem a
exigência de
prova de
inscrição no
cadastro de
contribuinte
estadual e
municipal,
apresentamos
intenção de
recorrer da
decisão de
inabilitação da
nossa empresa.

Recebido

Lote(s) Encerrado(s)

Fornecedor Total Adjudicado

R$ Total Geral Adjudicado R$ 0,00



Mensagem Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 15/03/2021
16:04:17

Boa tarde senhores, iremos da inicio ao pregão.

Pregoeiro 15/03/2021
16:05:16

Irei agora abrir a fase de lances.

Pregoeiro 15/03/2021
16:24:25

Senhores, com o termino do fase de lances, eu irei abrir prazo para envio de
documentação complementar da empresa detentora do melhor lance, conforme
estabelecido em edital.

Pregoeiro 15/03/2021
16:25:04

O prazo para envio da proposta atualizada e/ou documentos complementares,
estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 15/03/2021 16:26:00hs até o dia 15/03/2021 18:26:00hs.

Pregoeiro 15/03/2021
16:36:54

Senhores, devido ao horário, após o termino do prazo para envio de documentação
complementar, iremos suspender o pregão, com data de reabertura dia 16/03/2021,
terça-feira, as 09:15 horas.

Sistema 15/03/2021
16:51:30

O fornecedor O. R. CAVALCANTE JUNIOR acabou de ENVIAR
licitanet_proposta_final_fornecedor_1615837890.pdf no habilitanet.

Sistema 15/03/2021
16:52:31

O fornecedor O. R. CAVALCANTE JUNIOR acabou de ENVIAR
proposta_readequada_1615837951.pdf no habilitanet.

Sistema 15/03/2021
18:26:01

O prazo para envio de documentos está encerrado.

Pregoeiro 16/03/2021
09:16:31

Bom dia senhores, como informado anteriormente iremos da continuidade ao
certame.

Pregoeiro 16/03/2021
09:17:19

Irei, da continuidade a análise da documentação encaminhada, pelo detentor da
melhor oferta, conforme edital.

Pregoeiro 16/03/2021
10:11:29

I-O edital, em sua parte específica discrimina que: “Na proposta de preços deverá
constar discriminação detalhada dos itens do objeto, marca, tipo, a quantidade
solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso,
já considerando todas as despesas além de tributos, encargos, royalties, taxas,
seguros e impostos, inclusive fretes, carrego....”. No entanto, contrariando o
presente, a empresa O.R. CALVACANTE JUNIOR M.E ignora as exigências dos
valores total e unitário por extenso. II-Ademais, a mesma empresa apresenta CRP
vencido, este com data de emissão em 14/08/2019. (ITEM 40.3.1.1 DO EDITAL) III-
Esta mesma, ao invés de apresentar certidão negativa de débitos relativos aos
tributos federais e à dívida ativa da união, ou até mesmo positiva com efeitos
negativos, SIMPLESMENTE APRESENTA CERTIDÃO POSITIVA. (ITEM 39.E DO
EDITAL) IV- Constata-se ausência de balanço patrimonial, com notas explicativas e
livro diário (ITEM 40.2 DO EDITAL), sendo assim não restando alternativa a não ser
pela Desclassificação da proposta conforme estabelece o edital.

Pregoeiro 16/03/2021
10:13:31

Senhores, dando continuidade ao certame, irei agora abrir prazo para envio de
proposta complementar, conforme estabelecido em edital.

Pregoeiro 16/03/2021
10:15:04

O prazo para envio da proposta atualizada e/ou documentos complementares,
estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 16/03/2021 10:16:00hs até o dia 16/03/2021 12:16:00hs.



Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/03/2021
12:03:41

O fornecedor REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA. acabou de ENVIAR
proposta_readequada_assinada_1615907021.pdf no habilitanet.

Sistema 16/03/2021
12:16:01

O prazo para envio de documentos está encerrado.

Pregoeiro 16/03/2021
12:37:38

Senhores, estarei fazendo a análise da documentação encaminhada.

Pregoeiro 16/03/2021
12:56:48

Senhores, I-O edital, em sua parte específica discrimina que: “Na proposta de
preços deverá constar discriminação detalhada dos itens do objeto, marca, tipo, a
quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e
por extenso, já considerando todas as despesas além de tributos, encargos,
royalties, taxas, seguros e impostos, inclusive fretes, carrego....”. No entanto,
contrariando o presente, a empresa REDE BJNET TELECOMUNICAÇÕES L.T.D.A
- ME ignora as exigências dos valores total e unitário por extenso, bem como a
marca do serviço. II- Constata-se ausência de balanço patrimonial com notas
explicativas e livro diário (ITEM 40.2 DO EDITAL); III- As certidões CND e CNDA
estaduais estão fora do prazo de validade; IV- Não se constata Prova de inscrição
nos Cadastros de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado
(ITEM 39.5 DO EDITAL), sendo assim não restando alternativa a não ser pela
Desclassificação da proposta conforme estabelece o edital.

Pregoeiro 16/03/2021
12:57:52

Irei abrir prazo novamente para envio de documentação complementar, da empresa
detentora da melhor oferta.

Pregoeiro 16/03/2021
12:58:32

O prazo para envio da proposta atualizada e/ou documentos complementares,
estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 16/03/2021 12:59:00hs até o dia 16/03/2021 14:59:00hs.

Sistema 16/03/2021
14:59:01

O prazo para envio de documentos está encerrado.

Pregoeiro 16/03/2021
15:20:04

Com o final do prazo para envio de documentação complementar, foi constatado
que a empresa JECONIAS P COSTA, não apresentou documentação
complementar conforme o edital exige, sendo assim a mesma terá sua proposta
Desclassificada.

Pregoeiro 16/03/2021
15:21:06

Será aberto prazo agora para envio de documentação complementar, da empresa
detentora da melhor oferta.

Pregoeiro 16/03/2021
15:21:41

O prazo para envio da proposta atualizada e/ou documentos complementares,
estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 16/03/2021 15:23:00hs até o dia 16/03/2021 17:23:00hs.

Sistema 16/03/2021
16:07:50

O fornecedor FRANCISCO L SILVA DE ARAUJO acabou de ENVIAR
assinado_1615921670.pdf no habilitanet.

Sistema 16/03/2021
17:23:02

O prazo para envio de documentos está encerrado.



Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/03/2021
17:44:24

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 001/2021 foi SUSPENSO. 
Motivo: Senhores, devido ao horário irei suspender a sessão, e sua reabertura será
dia 17/03/2021, as 08:30 horas.. A REABERTURA será no dia 17/03/2021 08:30
(horário de Brasília), para continuação do certame. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 17/03/2021
08:32:04

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 001/2021 foi REABERTO, para continuação do
certame. 
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 17/03/2021
08:32:51

Bom dia senhores, iremos da continuidade ao certame agora, irei abrir prazo para
para envio de documentação complementar.

Pregoeiro 17/03/2021
08:34:05

O prazo para envio da proposta atualizada e/ou documentos complementares,
estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 17/03/2021 08:35:00hs até o dia 17/03/2021 10:35:00hs.

Sistema 17/03/2021
09:23:31

O fornecedor MARANET TELECOM EIRELI acabou de ENVIAR
1_readequad_proposta_de_pre_os_1615983811.pdf no habilitanet.

Sistema 17/03/2021
10:35:01

O prazo para envio de documentos está encerrado.

Pregoeiro 17/03/2021
10:43:41

Senhores, com o termino do prazo para envio de documentação complementar, eu
irei fazer duas ressalvas. A primeira é quando esta ultima abertura de prazo,
conforme edital apenas os lances iguais ou acima de 25% de desconto, as
empresas detentoras deste lances devem enviar documentação complementar
junto de proposta readequada, sendo assim a empresa(MARANET TELECOM
EIRELI), não necessitaria envia tal documentação, vez que seu desconto é de
16,66%, peço desculpas por este erro. Segundo ponto é quanto as intenções de
recurso, no momento adequado este prazo será aberto e as empresas interessadas
poderão faze-lo.

Pregoeiro 17/03/2021
10:45:46

Senhores, conforme informado, irei agora abrir prazo pra recurso.

Pregoeiro 17/03/2021
11:04:07

Com o termino do prazo para recurso, irei abrir prazo para envio de recurso.

Pregoeiro 17/03/2021
11:05:05

O prazo para envio da proposta atualizada e/ou documentos complementares,
estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 17/03/2021 11:06:00hs até o dia 19/03/2021 11:06:00hs.

Pregoeiro 17/03/2021
11:08:13

Desconsidere, a ultima abertura de prazo

Pregoeiro 17/03/2021
11:08:35

Houve um erro no sistema

Pregoeiro 17/03/2021
11:10:14

Avisando Novamente é para DESCONSIDERAR A ULTIMA ABERTURA DE
PRAZO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.

Pregoeiro 17/03/2021
11:12:42

Aguarde online, seu pedido de recurso será analisado agora, e irar ser decidido de
ele será admitido, se for o caso você terá 3 dias para o envio dele.



Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 17/03/2021
11:25:51

Senhores, o prazo para manifestação de recuso já se findou, a única empresa que
manifestou interesse em recurso foi a O R CAVALCANTE, o prazo de pedido de
recurso já foi ENCERRADO. Deixando claro é de responsabilidade de cada
fornecedor ficar online, para acompanhar a movimentação do pregão.

Pregoeiro 17/03/2021
11:32:40

Não houve problema com comunicação o TI da plataforma não relatou nada sobre
problemas de comunicação, o que não interfere no andamento do pregão vez que
os procedimentos continuam de forma automática. A prova do mesmo é que houve
um fornecedor que Pediu recurso dentro do prazo, mais uma vez ressalvo que os
fornecedores são responsáveis por estarem online durante o tramite do certame.

Sistema 17/03/2021
11:44:18

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 001/2021 foi SUSPENSO. 
Motivo: Suspenção para análise de pedido de recurso da empresa O R
CAVALCANTE. A REABERTURA será no dia 17/03/2021 13:45 (horário de
Brasília), para continuação do certame. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 17/03/2021
14:03:58

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 001/2021 foi REABERTO, para continuação do
certame. 
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 17/03/2021
14:43:29

Senhores, após análise foi constado que de fato houve equivoco no tempo para
pedido de recurso, irei agora abrir o prazo de mais 20 min, fiquem atentos aqueles
que perderem novamente o prazo não terão outra oportunidade.

Pregoeiro 17/03/2021
14:54:04

Peço que aguardem.

Pregoeiro 17/03/2021
15:24:51

Irei abrir prazo para intenção de recurso.

Pregoeiro 17/03/2021
15:27:11

Senhores a plataforma não me permite abri um prazo acima de 10 min, tendo em
visto que o primeiro foi com esse tempo, sendo assim fiquem todos atentos, pois
não será aberto outro prazo.

Pregoeiro 17/03/2021
15:28:18

Todos intenderam, o sistema só me permite abrir o prazo de 10 minutos, como o
primeiro.

Pregoeiro 17/03/2021
15:29:26

esta aberto o prazo de 10 minutos. Caso tenham problemas entrem em contato
com a assistência de plataforma do fornecedor.

Sistema 17/03/2021
15:39:13

O prazo do Habilitanet foi encerrado pelo Pregoeiro(a)!.

Pregoeiro 17/03/2021
15:41:48

Após análise CASO o pedido de recurso seja admitido eu irei abrir prazo para envio
de recurso, prazo este que será de três dias uteis.

Pregoeiro 17/03/2021
15:53:44

Senhores, fornecedores que tiveram seu pedido de recurso aceito, a partir de
agora, terão 3 dias uteis para envio de recurso.


