
Pregão/Concorrência Eletrônica

925373.6652022 .16359 .5190 .501054000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00665/2022

Às 10:00 horas do dia 17 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria n. 14/2022 de 28/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0069068557202277,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00665/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de transporte de dados/interconexão, através de cabeamento de fibra óptica e Rede
privativa de comunicação de dados baseada em MPLS/L2L com velocidades a partir de 50Mbps (cinquenta megabits por segundo)
para interligação da SEOSP, da mesma forma serviço de telecomunicações para implementação(...). O Pregoeiro abriu a Sessão
Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances
para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Serviço de tic de caráter secreto ou reservado
Descrição Complementar: DETALHAMENTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTIDADES DO OBJETO, ESPECIFICAÇÃO DO
OBJETO E LOCAIS A SEREM EXECUTADOS, CONFORME OS ITENS 3.2 E 3.3 DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 650.046,5600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 642.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Serviço de tic de caráter secreto ou reservado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE

COMUNICACOES
LTDA

Não Não 1 R$ 642.000,0000 R$ 642.000,0000 16/11/2022
19:22:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de
01 (um) Serviço de acesso dedicado à internet na velocidade de 300 Mbps cada, incluindo a instalação, configuração e
manutenção periódica, 01 (um) serviço de proteção em Backbone contra ataques DDoS, 01 (um) Serviço de Transmissão de
dados - Rede MPLS - Concentrador, 05 (cinco) Serviços de Transmissão de dados - Rede MPLS e 01 (um) CPE - (FIREWALL
UTM), pelo período de 12 meses podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes no
Termo de Referência (SEI nº 0031068511), visando atender as necessidades desta Secretaria de Obras e Serviços Públicos -
SEOSP 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.219.232/0001-47 MENDEX NETWORKS
TELECOMUNICACOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.425.000,0000 R$ 1.425.000,0000 16/11/2022
16:46:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETALHAMENTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTIDADES DO OBJETO,
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E LOCAIS A SEREM EXECUTADOS, CONFORME OS ITENS 3.2 E 3.3 DO ANEXO I - TERMO DE
REFERÊNCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.422.603/0001-47 LOGIC PRO
SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Não Não 1 R$ 1.440.000,0000 R$ 1.440.000,0000 17/11/2022
08:59:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviços de transporte de dados/interconexão, através de
cabeamento de fibra óptica e Rede privativa de comunicação de dados baseada em MPLS/L2L com velocidades a partir de
50Mbps (cinquenta megabits por segundo) para interligação da SEOSP, da mesma forma serviço de telecomunicações para
implementação, operação e manutenção de 01 (um) circuito de fibra óptica com dupla abordagem, de acesso dedicado à
Internet de 300Mbps, full duplex, síncrono para acesso a Internet, com disponibilização de 08 IP’s válidos Roteáveis na
internet. Juntamente com Solução de proteção de rede com características de Next Generation Firewall (NGFW) para
segurança de informação perimetral que inclui Filtro de pacote, Controle de aplicação, administração de largura de banda
(QoS), VPN IPSec e SSL, IPS, Prevenção contra ameaças de vírus, spywares e malwares “Zero Day”, Filtro de URL, bem como
controle de transmissão de dados e acesso à internet compondo uma plataforma de segurança integrada do tipo appliance
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e através do Estudo Técnico (SEI
no 0031032929). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.440.000,0000 18.422.603/0001-47 17/11/2022 10:00:08:043
R$ 1.425.000,0000 08.219.232/0001-47 17/11/2022 10:00:08:043



R$ 642.000,0000 26.824.572/0001-89 17/11/2022 10:00:08:043
R$ 600.000,0000 18.422.603/0001-47 17/11/2022 10:20:03:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 17/11/2022
10:10:08 Item aberto para lances.

Encerramento 17/11/2022
10:22:04 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

17/11/2022
10:22:04 Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

17/11/2022
10:40:32

Convocado para envio de anexo o fornecedor LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 18.422.603/0001-47.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

17/11/2022
11:34:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.422.603/0001-47.

Recusa de
proposta

02/12/2022
11:16:54

Recusa da proposta. Fornecedor: LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF:
18.422.603/0001-47, pelo melhor lance de R$ 600.000,0000. Motivo: Não atende os seguintes requisitos do
Edital: item 2.15.1, item 5, item 4.17.45. conforme análise e manifestação da Secretaria de Estado de Obras
e Serviços Públicos, através do técnico do Núcleo de Tecnologia e Informação - NTI/SEOSP.

Aceite de
proposta

02/12/2022
12:03:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA, CNPJ/CPF:
26.824.572/0001-89, pelo melhor lance de R$ 642.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

07/12/2022
09:09:57

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA, CNPJ/CPF:
26.824.572/0001-89, pelo melhor lance de R$ 642.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 17/11/2022
10:00:08

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de
propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20
itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será

entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 17/11/2022

10:01:44
Srs. Licitantes, Bom dia. Está aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº.

665/2022/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de transporte de dados/interconexão, através de

cabeamento de fibra óptica e Rede privativa de comunicação de dados baseada em MPLS/L2L
com velocidades a partir de 50Mbps (cinquenta megabits por segundo) para interligação da

SEOSP,
Pregoeiro 17/11/2022

10:02:02
Informo que, o presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.024/2019, Decreto Estadual

nº 26.182/2021, Lei 123/2006, e Decreto Estaduais n° 21.675/2017 e demais legislação
correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e

demais exigências do Edital.
Pregoeiro 17/11/2022

10:02:24
Aviso que as empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas no edital e seus anexos
na íntegra, sofrerão penalidades de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e
87 da Lei nº 8.666/93, ficando a Administração garantida à prévia defesa, aplicar aos licitantes

e/ou adjudicatários as penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.
Pregoeiro 17/11/2022

10:03:06
Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de “Chat”
durante a fase de lances, onde a negociação de preços ocorrerá após o término da disputa de

lances.
Pregoeiro 17/11/2022

10:03:21
Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública
do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeira, em qualquer fase do certame,
transmitida no Sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 17/11/2022
10:03:36

Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos
deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o “chat

mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por este Pregoeira.
Pregoeiro 17/11/2022

10:03:56
Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a

poderem honrar seus compromissos durante a futura execução.
Pregoeiro 17/11/2022

10:04:21
Chamo-lhes a atenção para o Edital, cuja redação é clara no que diz respeito a não aceitação
por parte desta Superintendencia de desistência pelo licitante de proposta ou de lance após a
abertura da sessão e também após seu fechamento, sob pena de aplicação de penalidades,

inclusive a de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
Pregoeiro 17/11/2022

10:04:33
Dessa forma, a empresa que enviar lance inexequível, que possa vir a prejudicar o andamento

da sessão pública e que não for honrado por ela, estará sujeita à aplicação de sanções.
Pregoeiro 17/11/2022

10:04:45
A Pregoeira, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de

forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e caso a
empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo

propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Pregoeiro 17/11/2022

10:05:02
Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato

seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212 9269, sob pena de preclusão da
oportunidade de alegação da matéria.



Pregoeiro 17/11/2022
10:05:18

Caso as licitantes tenham algum tipo de dificuldade na fase de lances, as mesmas deverão
entrar em contato com a Central de Serviços SERPRO, via telefone 0800 9789001, ou e-mail:

css.serpro@serpro.gov.br ou através do formulário eletrônico:
https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2348

Pregoeiro 17/11/2022
10:05:31

É necessário que todos permaneçam logados no sistema até o termino deste certame.

Pregoeiro 17/11/2022
10:06:13

Meu nome é BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO Pregoeira da SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e
minha equipe de apoio estamos a disposição através do telefone (69) 3212 9269 e do e-mail:

cel.supelro@gmail.com.
Pregoeiro 17/11/2022

10:08:58
ATENÇÃO: Informo a todos, que antes de enviar os seus lances verifiquem a sua exequibilidade,

ofertando apenas propostas de preços a qual a empresa possa cumprir de forma integral e
satisfatória no momento da execução.

Sistema 17/11/2022
10:10:08

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 17/11/2022
10:10:08

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 17/11/2022
10:11:32

Srs. Licitantes, formulem seus lances

Pregoeiro 17/11/2022
10:11:53

ATENÇÃO: Informo a todos, que antes de enviar os seus lances verifiquem a sua exequibilidade,
ofertando apenas propostas de preços a qual a empresa possa cumprir de forma integral e

satisfatória no momento da execução.
Pregoeiro 17/11/2022

10:17:33
ATENÇÃO!!! Informo que os lances ofertados devem estar dentro da estimativa de preços da

Administração.
Pregoeiro 17/11/2022

10:20:37
ATENÇÃO: Informo a todos, que antes de enviar os seus lances verifiquem a sua exequibilidade,

ofertando apenas propostas de preços a qual a empresa possa cumprir de forma integral e
satisfatória no momento da execução.

Sistema 17/11/2022
10:22:04

O item 1 está encerrado.

Sistema 17/11/2022
10:22:07

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 17/11/2022
10:22:45

Bom dia, Srs. Licitantes,

Pregoeiro 17/11/2022
10:23:33

Senhores Licitantes, passaremos a negociar os valores com as empresas primeiramente
classificadas nas listagens emitidas pelo Comprasnet. Mantenham-se logados e atentos ao chat.

Pregoeiro 17/11/2022
10:26:46

Para LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Sr. Licitante com o
objetivo de obtermos uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido Vossa

Senhoria para negociar os valores de seu último preço ofertado na fase de lances para o lote
único.

18.422.603/0001-
47

17/11/2022
10:31:49

Sr(a) pregoeiro(a) este é nosso menor valor possível

Pregoeiro 17/11/2022
10:32:09

Para LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Informo ainda, que os Sr.
têm o prazo total de 10 (dez) minutos para responder ao chat.

18.422.603/0001-
47

17/11/2022
10:34:29

Infelizmente não temos como negociar o valor do nosso último lance

Pregoeiro 17/11/2022
10:35:37

Para LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Sr. Licitante, entendido
como indisponibilidade de novas reduções, informo que sua proposta para o lote único será

inicialmente aceita, com o valor informado na fase de lances, ficando a critério do órgão
requisitante a homologação caso seja vencedora das demais fases do certame. Obrigado.

Pregoeiro 17/11/2022
10:39:00

Senhores Licitantes, concluída a negociação para o lote único, informo que será solicitado o
envio, pelo sistema, da proposta atualizada com o valor ofertado na fase de lances, para a

empresa primeira classificada, obedecendo assim as exigências editalíceas.
Pregoeiro 17/11/2022

10:39:55
Ressalto que a convocação é apenas para o envio da proposta atualizada com o valor ofertado

na fase de lances.
Sistema 17/11/2022

10:40:32
Senhor fornecedor LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF:

18.422.603/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 17/11/2022

10:41:23
Para LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - O prazo para o envio da

proposta é de até 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema 17/11/2022

11:34:22
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,

CNPJ/CPF: 18.422.603/0001-47, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 17/11/2022

11:38:04
Para LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - obrigada pela

manifestação.
Pregoeiro 17/11/2022

11:38:53
Para LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Senhores, informamos

que a documentação de qualificação técnica será remetida à unidade gestora para fins de
avaliação, por este motivo declaramos a presente sessão SUSPENSA. Tão logo haja resposta por

parte da unidade técnica realizaremos a retomado do PE, com aviso a ser publicado nesta
plataforma no prazo mínimo de 24h de antecedência. Agradecemos

Pregoeiro 17/11/2022
11:39:13

Para LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Mais informações através
do Telefone: (69) 3212-9269 e e-mail celsupelro@gmail.com Tenham um ótimo dia.

Pregoeiro 30/11/2022
10:14:43

Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a unidade técnica já finalizou a análise da proposta e
dos atestados apresentados. Desta forma, a continuidade do certame ocorrerá dia 02/12/2022

às 11h00min (horário de Brasília).
Pregoeiro 02/12/2022

11:01:35
Bom dia, Senhores licitantes.

Pregoeiro 02/12/2022
11:03:22

Faço o registro nesta ata, que a unidade técnica procedeu com a análise da proposta e dos
atestados apresentados.

Pregoeiro 02/12/2022
11:03:36

A Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos, através do técnico do Núcleo de Tecnologia
e Informação - NTI/SEOSP, informa que procedeu com a análise acerca dos documentos de

habilitação apresentados pelas empresas:



Pregoeiro 02/12/2022
11:04:14

Documentos de Habilitação - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - LOGIC PRO SERVIÇOS (0033718104) -
Não atende os seguintes requisitos do Edital: item 2.15.1, item 5, item 4.17.45.

Pregoeiro 02/12/2022
11:04:29

No item 2.15.1 do Estudo Técnico (SEI nº 0031032929). i) A fim de garantir um "throughput"
compatível com a banda de passagem do enlace contratado, a interligação externa do PoP da

CONTRATADA, deverá atender aos seguintes requisitos:
Pregoeiro 02/12/2022

11:04:40
- Interligação a "Backbones Nacionais" - deverá possuir canais dedicados, interligando-o

diretamente a, pelo menos, dois Sistemas Autônomos (Autonomous Systems) nacionais com
velocidade mínima de 10 Gbps. - A CONTRATADA deve estar ligada a no mínimo 02 PTT’s (Ponto

de Troca de Tráfego Nacionais);
Pregoeiro 02/12/2022

11:04:46
- A Contratada deve ter conexão direta com um AS internacional com velocidade mínima de
05Gbps; - Ter atestado ou Declaração da Ferramenta de Anti-DDoS que a mesma suporta no

mínimo 40Gbps de limpeza de tráfego.
Pregoeiro 02/12/2022

11:04:53
No item 5 do Estudo Técnico (SEI nº 0031032929).

Pregoeiro 02/12/2022
11:05:02

a) Para a comprovação de Qualificação Técnica, deverão ser apresentados os documentos como
seguem:

Pregoeiro 02/12/2022
11:05:09

b) Comprovação através de atestado (s) ou certidão (ões) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica
(s) de direito público ou privado, em que conste o nome da proponente, comprovando que esta

prestou ou vem prestando de forma satisfatória serviços de referente ao objeto;
Pregoeiro 02/12/2022

11:05:14
c) Apresentação de declaração da CONTRATADA informando que terá a capacidade de
atendimento à localidade desse, disponível na data de início da vigência contratual.

Pregoeiro 02/12/2022
11:05:20

d) A CONTRATADA deverá possuir na sua equipe profissionais com as seguintes certificações
obrigatórias e indispensáveis em face da complexidade da prestação dos serviços requeridos da

rede computacional:
Pregoeiro 02/12/2022

11:05:25
&#10146; 02 (dois) profissionais certificados com nível expert, ou engenheiro, ou Nível 2 ou

superior, ou outra equivalente na solução ofertada;
Pregoeiro 02/12/2022

11:05:31
&#10146; 01 (um) profissional com pelo menos umas das certificações listadas: CISSP, OSCE,

CEH ou demais certificações na área de segurança da informação ou hacker ético.
Pregoeiro 02/12/2022

11:05:40
&#10146; As comprovações de vínculos profissionais deverão ser feitas da seguinte forma:

Mediante apresentação de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social
acompanhada de cópia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;

Contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil...
Pregoeiro 02/12/2022

11:05:48
ou; No caso de dirigente ou sócio, do Contrato Social, ou; Declaração de contratação futura do

profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de
anuência do profissional.

Pregoeiro 02/12/2022
11:05:53

No item 4.17.45 do Estudo Técnico (SEI nº 0031032929).

Pregoeiro 02/12/2022
11:06:02

Os equipamentos devem ser novos, ou seja, de primeiro uso, de um mesmo fabricante. Na data
da proposta, nenhum dos modelos ofertados poderão estar listados no site do fabricante em

listas de end-of-life e end-of-sale.
Pregoeiro 02/12/2022

11:06:17
Considerando que não foram encontrados por parte do proponente nenhum documento que
comprove que o mesmo possui: atestado ou certidão que atestem a entrega de Firewall pelo

proponente, declaração informando que terá capacidade de atendimento, certificação dos
profissionais no Solução de Firewall oferecido, certificação do profissional CISSP, OSCE, CEH...

Pregoeiro 02/12/2022
11:06:22

ou demais; Comprovação de Vínculo com anuência do profissional.

Pregoeiro 02/12/2022
11:06:29

Considerando que não foi encontrado por parte do proponente, referência ao Firewall ou CPE
que será entregue, assim não sendo possível analisar a proposta técnica. Diante do exposto este

núcleo de Tecnologia da Informação informa que com isso entendemos que a empresa LOGIC
PRO SERVIÇOS não atende os requisitos técnicos conforme elencados no certame.

Pregoeiro 02/12/2022
11:10:37

Informo aos senhores que a presente análise está sendo publicada no site desta
superintendência, para que os senhores possam ter conhecimento do documento na integra.

Pregoeiro 02/12/2022
11:14:01

Informo ainda que disponibilizei no campo de avisos neste sistema.

Pregoeiro 02/12/2022
11:15:48

Faço o registro nesta ata, que a secretaria interessada, após análise técnica, verificou que a
empresa LOGIC PRO SERVIÇOS não atende as especificações do edital. Assim a proposta será

recusada.
Pregoeiro 02/12/2022

11:20:44
Para NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - Bom dia, senhor Licitante, em face a

desclassificação da empresa antecedente convido vossa senhoria para negociar o valor de vosso
último lance ofertado

Pregoeiro 02/12/2022
11:21:31

Para NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - Informo ainda, que o Sr. tem o prazo total de
10 (dez) minutos para responder ao chat.

26.824.572/0001-
89

02/12/2022
11:22:36

Bom dia, Senhora Pregoeira

26.824.572/0001-
89

02/12/2022
11:23:19

Infelizmente já chegamos ao nosso valor máximo de desconto.

Pregoeiro 02/12/2022
11:26:29

Para NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - Agradeço a manifestação.

Pregoeiro 02/12/2022
11:28:36

Informo a todos que, para darmos celeridade no certame encaminhamos as propostas, bem
como os atestados das empresas que estavam com o valor abaixo do estimado pela

administração.
Pregoeiro 02/12/2022

11:32:34
Sendo assim, informo aos senhores que a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos,

através do técnico do Núcleo de Tecnologia e Informação - NTI/SEOSP, procedeu com a análise
acerca das propostas e atestados de capacidade técnica

Pregoeiro 02/12/2022
11:32:47

NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA (0033721526) - Atende os requisitos do Edital

Pregoeiro 02/12/2022
11:36:35

Faço o registro nesta ata, que a proposta da empresa NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA
será aceita, em razão de estar compatível com o valor orçado pela Administração e por atender



os requisitos do edital, conforme analise proferida pela secretaria demandante.
Pregoeiro 02/12/2022

12:10:33
estamos sofrendo com instabilidade na internet.

Pregoeiro 02/12/2022
12:14:19

Considerando a especificidade do objeto ora licitado, informo que a presente sessão será
SUSPENSA, e estarei analisando os documentos de habilitação da empresa NBS SERVICOS DE

COMUNICACOES LTDA.
Pregoeiro 02/12/2022

12:14:40
Ressalto que, a retomada da presente sessão será previamente comunicada aos interessados

através de Aviso neste Comprasnet, como também por meio de mensagem no presente chat, a
qual será comunicada com no mínimo 24h de antecedência.

Pregoeiro 06/12/2022
09:22:27

Bom dia, Senhores Licitantes! Informo que finalizei a análise dos documentos de habilitação da
empresa NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA. Desta forma, a continuidade do certame

ocorrerá dia 07/12/2022 às 09h00min (horário de Brasília).
Pregoeiro 07/12/2022

09:03:40
Bom dia, Senhores licitantes.

Pregoeiro 07/12/2022
09:05:44

Nesse momento estamos retomando a sessão pública do PE 665/2022

Pregoeiro 07/12/2022
09:08:50

Senhores Licitantes, após a análise da documentação anexada ao sistema, bem como consultas
feitas ao SICAF, ao CEIS, ao CNJ e ao CAGEFIMP onde não consta como impedida de participar
em licitações, esta Pregoeira informa que a seguinte licitante será declarada habilitada para o

item 1 e valor registrado no sistema NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA.
Sistema 07/12/2022

09:09:57
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 07/12/2022

09:10:43
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/12/2022 às 09:33:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 04/11/2022 11:42:43
Abertura da sessão

pública 17/11/2022 10:00:08 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 17/11/2022 10:10:08 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 17/11/2022 10:22:07 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 07/12/2022 09:09:57 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo 07/12/2022 09:10:43 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/12/2022 às 09:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:45 horas do dia 07 de dezembro de 2022, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
BRUNA GONCALVES APOLINARIO 
Pregoeiro Oficial
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