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TERMO DE CANCELAMENTO

Processo Cancelado no dia 05/07/2017 às 08:25:14 pelo seguinte motivo: O processo foi Cancelado por iniciativa do pregoeiro. Justificativa: CANCELADO
PARA ANALISE PROCESUAL

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
02/05/2017 18:08 03/05/2017 09:00 15/05/2017 09:00 17/05/2017 09:00 17/05/2017 09:01

Alterações de Prazos / Republicações

Inicio de Propostas Limite de
Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

03/05/2017 09:00 11/05/2017 09:00 15/05/2017 09:00 15/05/2017 09:01 15/05/2017 12:11 MARCIO VIEIRA GONÇALVES

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

11/05/2017 - 08:32 Impugnação ao Edital 16/05/2017 - 14:55 Indeferido
Pedido : ImpugnaaAo0092017
Julgamento :
RespostaRecursoPe0092017Internet

Conforme documento anexo.
CONCLUO QUE NÃO HÁ RAZÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. Outrossim, não cabe a nenhuma licitante a seu querer imputar
normas ou itens ao edital ou termo de referência como solicitado pela reclamante.

Lotes Licitados

Lote Item Descrição V.
Referência Qtde Unidade Situação

0001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À
INTERNET

0001

Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Acesso À Internet, Com
link de Redundância Via Satélite, Com Fornecimento e Suporte Técnico
Permanente de Um Link Dedicado de 300 Milhões de Bits Por Segundo (300
Mbps) de Acesso A Internet

95.000,00 1 SVÇ Cancelado

VALOR TOTAL ESTIMADO 95.000,00

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
02/05/2017 PeSrp0092017AcessoInternet2

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

15/05/2017 - 12:13 Prorrogação dos prazos

AVISO DE PRORROGAÇÃO Pregão Eletrônico SRP nº 009/2017 O Município de Cametá/Pa, torna público
que o Pregão Eletrônico SRP nº 009/2017, foi prorrogado em virtude de solicitação de esclarecimentos e
teve o prazo de abertura alterado para o dia 17.05.2017 às 09:00 horas. Cametá-Pa, 15 de maio de 2017.
Márcio Vieira Gonçalves Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitações e Contratos

Propostas Enviadas
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, com link de redundância via
satélite, com fornecimento e suporte técnico permanente de um link dedicado de 300 milhões de bits por segundo (300 mbps)
de acesso a Internet

Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
C S DA SILVA GUERREIRO EIRELI - ME 09.011.207/0001-36 05/05/2017 - 19:49:21 serviços 1.138.500,00 Sim
PREMIER SOLUÇÕES EIRELI 08.380.178/0001-17 10/05/2017 - 20:36:35 PREMIER SOLUÇÕES 95.000,00 Sim
PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07.251.024/0001-62 15/05/2017 - 08:52:23 PROPRIA 91.990,00 Sim
Vale do Ribeira Internet Ltda Me 07.017.934/0001-85 15/05/2017 - 14:05:05 PROPRIA 1.200.000,00 Sim

Lances Enviados
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet, com link de redundância via
satélite, com fornecimento e suporte técnico permanente de um link dedicado de 300 milhões de bits por segundo (300 mbps)
de acesso a Internet

Data Valor CNPJ Situação
05/05/2017 - 19:49:21 1.138.500,00 (proposta) 09.011.207/0001-36 Cancelado - Não atende o item 5.9 e 7.2 do edital
10/05/2017 - 20:36:35 95.000,00 (proposta) 08.380.178/0001-17 Válido

15/05/2017 - 08:52:23 91.990,00 (proposta) 07.251.024/0001-62

Cancelado - A licitante não apresentou na declaração de que
possui infraestrutura mínima para execução dos serviços o que se
pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do edital e também não
apresentou declaração solicitada em edital no item 8.7.9.
22/05/2017 09:16:17

15/05/2017 - 14:05:05 1.200.000,00 (proposta) 07.017.934/0001-85 Cancelado - Proposta rejeitada com base no item 7.2 do edital e
Inciso II do art 48 da Lei Federal 8.666/93

17/05/2017 - 10:24:41 91.000,00 08.380.178/0001-17 Válido
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Data Valor CNPJ Situação

17/05/2017 - 10:24:53 90.000,00 07.251.024/0001-62

Cancelado - A licitante não apresentou na declaração de que
possui infraestrutura mínima para execução dos serviços o que se
pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do edital e também não
apresentou declaração solicitada em edital no item 8.7.9.
22/05/2017 09:16:17

17/05/2017 - 10:29:30 88.000,00 08.380.178/0001-17 Válido

17/05/2017 - 10:29:52 87.000,00 07.251.024/0001-62

Cancelado - A licitante não apresentou na declaração de que
possui infraestrutura mínima para execução dos serviços o que se
pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do edital e também não
apresentou declaração solicitada em edital no item 8.7.9.
22/05/2017 09:16:17

17/05/2017 - 10:30:01 86.000,00 08.380.178/0001-17 Válido

17/05/2017 - 10:30:11 82.000,00 07.251.024/0001-62

Cancelado - A licitante não apresentou na declaração de que
possui infraestrutura mínima para execução dos serviços o que se
pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do edital e também não
apresentou declaração solicitada em edital no item 8.7.9.
22/05/2017 09:16:17

17/05/2017 - 10:30:52 81.500,00 08.380.178/0001-17 Válido

17/05/2017 - 10:31:07 79.000,00 07.251.024/0001-62

Cancelado - A licitante não apresentou na declaração de que
possui infraestrutura mínima para execução dos serviços o que se
pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do edital e também não
apresentou declaração solicitada em edital no item 8.7.9.
22/05/2017 09:16:17

17/05/2017 - 10:31:28 78.500,00 08.380.178/0001-17 Válido

17/05/2017 - 10:31:41 75.000,00 07.251.024/0001-62

Cancelado - A licitante não apresentou na declaração de que
possui infraestrutura mínima para execução dos serviços o que se
pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do edital e também não
apresentou declaração solicitada em edital no item 8.7.9.
22/05/2017 09:16:17

17/05/2017 - 10:32:03 74.800,00 08.380.178/0001-17 Válido

17/05/2017 - 10:32:08 69.000,00 07.251.024/0001-62

Cancelado - A licitante não apresentou na declaração de que
possui infraestrutura mínima para execução dos serviços o que se
pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do edital e também não
apresentou declaração solicitada em edital no item 8.7.9.
22/05/2017 09:16:17

17/05/2017 - 10:32:37 68.900,00 08.380.178/0001-17 Válido

17/05/2017 - 10:32:47 65.000,00 07.251.024/0001-62

Cancelado - A licitante não apresentou na declaração de que
possui infraestrutura mínima para execução dos serviços o que se
pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do edital e também não
apresentou declaração solicitada em edital no item 8.7.9.
22/05/2017 09:16:17

17/05/2017 - 10:33:01 64.900,00 08.380.178/0001-17 Válido

17/05/2017 - 10:33:14 61.500,00 07.251.024/0001-62

Cancelado - A licitante não apresentou na declaração de que
possui infraestrutura mínima para execução dos serviços o que se
pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do edital e também não
apresentou declaração solicitada em edital no item 8.7.9.
22/05/2017 09:16:17

17/05/2017 - 10:33:38 60.000,00 08.380.178/0001-17 Válido

17/05/2017 - 10:33:42 58.000,00 07.251.024/0001-62

Cancelado - A licitante não apresentou na declaração de que
possui infraestrutura mínima para execução dos serviços o que se
pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do edital e também não
apresentou declaração solicitada em edital no item 8.7.9.
22/05/2017 09:16:17

17/05/2017 - 10:34:05 57.500,00 08.380.178/0001-17 Válido

17/05/2017 - 10:34:10 55.000,00 07.251.024/0001-62

Cancelado - A licitante não apresentou na declaração de que
possui infraestrutura mínima para execução dos serviços o que se
pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do edital e também não
apresentou declaração solicitada em edital no item 8.7.9.
22/05/2017 09:16:17

17/05/2017 - 10:34:28 54.500,00 08.380.178/0001-17 Válido

17/05/2017 - 10:34:37 49.000,00 07.251.024/0001-62

Cancelado - A licitante não apresentou na declaração de que
possui infraestrutura mínima para execução dos serviços o que se
pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do edital e também não
apresentou declaração solicitada em edital no item 8.7.9.
22/05/2017 09:16:17

17/05/2017 - 10:36:47 48.500,00 08.380.178/0001-17 Válido

17/05/2017 - 10:36:53 45.000,00 07.251.024/0001-62

Cancelado - A licitante não apresentou na declaração de que
possui infraestrutura mínima para execução dos serviços o que se
pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do edital e também não
apresentou declaração solicitada em edital no item 8.7.9.
22/05/2017 09:16:17

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

22/05/2017 - 09:16:17 PROVECOM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07.251.024/0001-62

Item 0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet,
com link de redundância via satélite, com fornecimento e suporte técnico permanente
de um link dedicado de 300 milhões de bits por segundo (300 mbps) de acesso a
Internet

Desclassificação: A licitante não apresentou na declaração de que possui infraestrutura mínima para execução dos serviços o que se pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do
edital e também não apresentou declaração solicitada em edital no item 8.7.9.

Intenções de Recurso, Recursos e Contra-Razões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contra-Razão

Intenção de Recurso Recurso Contra-Razão
22/05/2017 - 16:18 25/05/2017 - 18:00 29/05/2017 - 18:00

Intenções de Recurso
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0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet - Intenções

CPNJ Data Intenção Julgamento

07.017.934/0001-85 17/05/2017 - 10:52:41

Sr. Pregoeiro, venho por meio dessa informa minha intenção de recurso para
apresentar defesa uma vez que nossa proposta foi desclassificada
considerando uma interpretação equivocada do item 7.2 do edital e Inciso II
do art 48 da Lei Federal 8.666/93.

Deferido

09.011.207/0001-36 17/05/2017 - 10:53:46 solicito cancelamento do certame visto que o valor aceito ficou muito
abaixo do que a lei permite. Indeferido

Este Pregoeiro, não aceitará tal intensão uma vez que com base no `PAR` 2º do art 48, poderá o licitante para a assinatura do contrato, apresentar, prestação de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no `PAR` 1º do art. 56 da lei 8666/93

07.251.024/0001-62 22/05/2017 - 09:19:11

Manifestamos nosso interesse em apresentar recurso contra a decisão, uma
vez que não temos necessidade da instalação de torre, já que pretendemos
fazer todos os atendimentos via fibra óptica, uma tecnologia infinitamente
superior.

Indeferido

O licitante/contratado deverá observar o item 4.1 do termo de referencia, pois a administração conforme termo de referencia determina as regras do certame. Não cabendo
aos licitantes, imputarem ou modificarem o mesmo.

Recursos
0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet

CPNJ Data Recurso Julgamento

07.017.934/0001-85 25/05/2017 - 17:37:50 Valesatrecursocameta25052017..pdf Aguardando
Julgamento

Chat
Data Apelido Frase
17/05/2017 - 09:05:23 Pregoeiro Bom dia!
17/05/2017 - 09:06:23 Sistema O processo está em fase de análise das propostas
17/05/2017 - 09:11:17 Pregoeiro Informamos que as propostas estão em analise
17/05/2017 - 09:19:12 Sistema O lote 0001 teve uma proposta de valor R$ 1.138.500,00 cancelado pelo pregoeiro.
17/05/2017 - 09:19:12 Sistema Motivo: Não atende o item 5.9 e 7.2 do edital
17/05/2017 - 09:33:32 Sistema O lote 0001 teve uma proposta de valor R$ 1.200.000,00 cancelado pelo pregoeiro.
17/05/2017 - 09:33:32 Sistema Motivo: Proposta rejeitada com base no item 7.2 do edital e Inciso II do art 48 da Lei Federal 8.666/93
17/05/2017 - 09:33:49 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/05/2017 - 09:39:26 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/05/2017 - 09:39:26 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/05/2017 - 10:12:31 Sistema O lote 0001 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
17/05/2017 - 10:42:17 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

17/05/2017 - 10:46:20 Sistema O lote 0001 teve como vencedor PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP com valor total de R$
45.000,00.

17/05/2017 - 10:46:52 Sistema Foram solicitados documentos para o lote 0001.
17/05/2017 - 10:48:34 Pregoeiro Favor encaminhar proposta final conforme determina o 7.12 do edital
17/05/2017 - 10:51:21 F. PROVECOM TELECOMU... Estamos providenciando.
17/05/2017 - 11:11:41 Pregoeiro Recebido email! Em analise da documentação...

17/05/2017 - 12:02:54 Pregoeiro Após analise da proposta apresentada para verificação de atendimento ao item 7.13 do edital, verificous-
se também a existência dependencias relativas ao item 8.1 do edital.

17/05/2017 - 12:03:38 Pregoeiro Após analise e verificação da proposta apresentada vimos solicitar com base no item 8.8 do edital o envio
da documentação de habilitação

17/05/2017 - 12:03:45 Sistema Foram solicitados documentos para o lote 0001.
17/05/2017 - 12:05:57 F. PROVECOM TELECOMU... Senhor Pregoeiro, qual seria exatamente a pendência relativa ao item 8.1 do Edital?

17/05/2017 - 12:16:30 Pregoeiro Foi verificado nos sites oficiais se existem impedimentos em favor da firma, mas não foram detectadas
nenhuma

17/05/2017 - 12:18:07 F. PROVECOM TELECOMU... Não entendi exatamente o que está sendo solicitado. Por favor, seja mais claro.
17/05/2017 - 12:18:45 Pregoeiro Por não ter sido detectado nehum impedimento é que foi solicitado a documentação de habilitação

17/05/2017 - 12:21:05 Pregoeiro Está sendo solicitado da firma que apresentou menor proposta na fase de lances a documentação de
habilitação conforme determina o item 8.8 do edital

17/05/2017 - 12:21:09 F. PROVECOM TELECOMU... Agradeço. Estamos providenciando o envio.
17/05/2017 - 12:34:16 Pregoeiro Informamos que ainda não nos foi enviada a documentação solicitada as 12h03min
17/05/2017 - 12:34:33 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0001.
17/05/2017 - 12:38:08 Pregoeiro Recebemos a documentação de habilitação as 12h34min.
17/05/2017 - 12:39:13 Pregoeiro Boa tarde! Iremos fazer a analise das documentações enviadas
17/05/2017 - 12:40:08 Pregoeiro Iremos retornar as 16h com resultado da analise da documentação de habilitação enviada.
17/05/2017 - 16:21:54 Pregoeiro Boa tarde!
17/05/2017 - 16:22:12 Pregoeiro Ainda estamos analisando a documentação

17/05/2017 - 17:10:27 Pregoeiro Boa tarde! Com base no item 8.10, iremos dar continuidade a sessão no dia 22 de maio as 9h.
Agradecemos a compreensão..

22/05/2017 - 09:01:57 Pregoeiro Bom dia!
22/05/2017 - 09:16:17 Sistema O fornecedor PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.

22/05/2017 - 09:16:17 Sistema
Motivo: A licitante não apresentou na declaração de que possui infraestrutura mínima para execução dos
serviços o que se pede na letra "c" do subitem 8.7.3.1 do edital e também não apresentou declaração
solicitada em edital no item 8.7.9.

22/05/2017 - 09:16:17 Sistema O lote 0001 tem como novo vencedor PREMIER SOLUÇÕES EIRELI com valor de R$ 48.500,00.
22/05/2017 - 09:16:47 Sistema Foram solicitados documentos para o lote 0001.

22/05/2017 - 09:19:39 Pregoeiro Solicitamos que a firma PREMIER SOLUÇÕES EIRELI apresente proposta conforme determina item 7.12 do
edital

22/05/2017 - 09:50:14 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0001.

22/05/2017 - 11:15:10 Pregoeiro Após analise e verificação da proposta apresentada, solicitamos que a firma PREMIER SOLUÇÕES EIRELI
encaminhe seus documentos de habilitação

22/05/2017 - 11:15:22 Sistema Foram solicitados documentos para o lote 0001.
22/05/2017 - 11:47:44 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0001.
22/05/2017 - 12:51:36 Pregoeiro Boa tarde! daremos pausa para o almoço! retornaremos as 15h30min
22/05/2017 - 15:46:36 Pregoeiro Boa tarde!
22/05/2017 - 15:47:09 Sistema Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor PREMIER SOLUÇÕES EIRELI.
22/05/2017 - 15:47:37 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 22/05/2017 às 16:18.
22/05/2017 - 16:42:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
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MARCIO VIEIRA GONÇALVES
Pregoeiro(a)

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Autoridade Competente (Ordenador)

JUCELINO ALVES FURTADO
Apoio

EMANUEL MENDONÇA DOS SANTOS
Apoio

Data Apelido Frase

22/05/2017 - 16:42:20 Sistema Intenção: solicito cancelamento do certame visto que o valor aceito ficou muito abaixo do que a lei
permite.

22/05/2017 - 16:42:20 Sistema
Justificativa: Este Pregoeiro, não aceitará tal intensão uma vez que com base no `PAR` 2º do art 48,
poderá o licitante para a assinatura do contrato, apresentar, prestação de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no `PAR` 1º do art. 56 da l

22/05/2017 - 16:48:26 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

22/05/2017 - 16:48:26 Sistema
Intenção: Manifestamos nosso interesse em apresentar recurso contra a decisão, uma vez que não temos
necessidade da instalação de torre, já que pretendemos fazer todos os atendimentos via fibra óptica,
uma tecnologia infinitamente superior.

22/05/2017 - 16:48:26 Sistema
Justificativa: O licitante/contratado deverá observar o item 4.1 do termo de referencia, pois a
administração conforme termo de referencia determina as regras do certame. Não cabendo aos
licitantes, imputarem ou modificarem o mesmo.

22/05/2017 - 16:49:50 Sistema O prazo para recursos foi definido pelo pregoeiro para 25/05/2017 às 18:00, com limite de contra-razão
para 29/05/2017 às 18:00.

05/07/2017 - 08:25:14 Sistema O processo foi Cancelado por iniciativa do pregoeiro.
05/07/2017 - 08:25:14 Sistema Motivo: CANCELADO PARA ANALISE PROCESUAL


