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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022
Processo Administrativo Nº 060/2022

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: DANILO BRAZ DA CUNHA E SILVA

Data de Publicação: 30/09/2022 11:38:31

03/10/2022 09:42:26    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou a unidade do item 1 do lote 1 de Mbps para mes.
03/10/2022 09:42:29    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou a quantidade do item 1 do lote 1 de 1950,0000 para 12.
03/10/2022 09:42:32    MENSAGEM    PREGOEIRO
O condutor alterou o valor de referência do item 1 do lote 1 de 8,0700 para 15736,50.
04/10/2022 14:16:29    CADASTRO DE PROPOSTA    CLICK.COM TELECOMUNICAÇOES LTDA
18/10/2022 08:13:13    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    CLICK.COM TELECOMUNICAÇOES LTDA
18/10/2022 09:31:55    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia caros licitantes, inicialmente atento os licitantes para o disposto no subitem 9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores 
entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de R$ R$1,00 (um real).
18/10/2022 09:32:06    MENSAGEM    PREGOEIRO
Esclarecimentos iniciais apresentados, passaremos a disputa.
18/10/2022 09:44:30    MENSAGEM    PREGOEIRO
Com o fito de obediência aos órgãos de controle e atendo a Corte de Contas que já decidiu, inclusive, que “a não realização, por meio 
do sistema, de negociação com a licitante vencedora a fim de obter melhor proposta, em afronta ao art. 24, §§ 8º e 9º, do Decreto 
5.450/2005, e à jurisprudência do TCU, conforme Acórdãos 3.037/2009 e 694/2014, ambos do Plenário” e obedecendo a súmula nº 
222 do TCU.
18/10/2022 09:44:45    MENSAGEM    PREGOEIRO
Mesmo estando o valor ofertado pelos licitantes igual ou inferior ao valor referenciado pela Administração, é obrigação deste 
pregoeiro negociar e solicitar que o Ilmo licitante oferte uma melhor proposta para o item já vencido. Isto posto, concedemos um 
prazo de 5(cinco) minutos para manifestação, para que o licitante oferte valor menor ao que já ofertou.
18/10/2022 10:07:26    MENSAGEM    PREGOEIRO
Ultrapassado o tempo concedido para manifestação, indicando que esse pregoeiro utilizou o canal correto para negociar com o 
licitante que ofertou menor valor, o licitantes se pronunciou e apresentou um novo lance, então, no entendimento deste pregoeiro, 
deve-se passar para próxima etapa e analisar as documentações de habilitações.  
18/10/2022 10:09:33    MENSAGEM    PREGOEIRO
Ato continuo com a exigência do edital no item 11.10. Qualificação Econômico-Financeira (...), no subitem 11.10.8 - Balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis(...), este necessita de análise do setor competente, assim suspenderemos a sessão para a 
manifestação do setor contábil. 
26/10/2022 08:47:42    MENSAGEM    PREGOEIRO
Ato continuo respeitando o prazo mínimo para remarcação de sessão indica-se o dia 27 de outubro de 2022, ás 09:00 horas da 
manhã de uma quinta-feira, a volta da sessão para apresentação do julgamento da documentação de habilitação.
27/10/2022 09:01:14    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia caro licitante, segue nosso julgamento.
27/10/2022 09:09:05    MENSAGEM    PREGOEIRO
Ato continuo sobre a documentação de habilitação da CLICK.COM TELECOMUNICAÇOES LTDA, iniciamos indicando que 
consultamos o relatório consolidado de Pessoa Jurídica, todavia com extrema cautela, consultamos também o relatório consolidado 
de Pessoa Física e contatou-se que nada consta nos resultados da pesquisa; passamos a consultar a situação do contrato social 
junto a JUCEP, e confirmamos a situação ativa; na consulta do cartão de CNPJ  
27/10/2022 09:09:20    MENSAGEM    PREGOEIRO
confirmamos a inscrição da empresa ativa; na consulta de autenticidade da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União contatou-se sua veracidade e juntamos aos autos; na apresentação da certidão de regularidade 
do FGTS, foi verificada sua autenticidade e anexa aos autos do processo; na autenticidade da certidão negativa de débitos 
trabalhistas, essa foi constatada e anexa aos autos; na validação da  
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 CLICK.COM TELECOMUNICAÇOES LTDA  031 11.393.662/0001-95 15.730,00 13.860,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

30/09/2022 11:38:31    PUBLICADO    

03/10/2022 12:00:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

18/10/2022 09:00:00    ANÁLISE DE PROPOSTAS    

18/10/2022 09:32:17    DISPUTA    

18/10/2022 09:32:17    LANCE    CLICK.COM TELECOMUNICAÇOES LTDA (PARTICIPANTE 031) 15.730,00

18/10/2022 09:42:17    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CLICK.COM TELECOMUNICAÇOES LTDA
18/10/2022 09:42:17    NEGOCIAÇÃO    

18/10/2022 09:47:01    MENSAGEM    CLICK.COM TELECOMUNICAÇOES LTDA (PARTICIPANTE 031)
Nossa melhor proposta fica em R$ 13.860,00 mensais
18/10/2022 09:49:06    MENSAGEM    PREGOEIRO
Considerando a proposta apresentada, proceda com o lance no valor referido
18/10/2022 09:56:24    MENSAGEM    PREGOEIRO
Caro licitante, vc ainda não apresentou lance no valor negociado, por favor, proceda com o lance?

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: mes
Descrição: Contratação de serviços de provedor banda larga de acesso à internet para provimento de canal de comunicação IP 
dedicado para conexão à internet, com nível de serviço definido para falhas e degradações no provimento do objeto do contrato, na 
velocidade em conformidade com o quadro de serviços constante neste termo de referência, sendo de 100% da banda contratada de 
download e no mínimo 40% da mesma banda de upload, com “serviços de acesso e monitoramento de acesso IP para internet com 
ação pró ativa em caso de falhas ou deficiência nos serviços, além da instalação da solução ofertada. Destinados a suprir as 
necessidades das Secretarias vinculadas a Prefeitura e Programas do Fundo Municipal de Assistência Social do Município da 
Aliança – PE, Fundo Municipal de Saúde de Aliança – PE, Fundo Municipal de Educação de Aliança – PE.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 13.860,00 Valor Total: 166.320,00

Marca: CLICK.COM Modelo: CLICK.COM

27/10/2022 09:09:37    MENSAGEM    PREGOEIRO
certidão da secretaria da fazenda Estadual De Pernambuco, contatou-se sua veracidade e juntamos aos autos; a certidão negativa 
de débitos com a fazenda Municipal de Condado-PE, foi apresentada a certidão, foi verificada sua autenticidade e anexa aos autos; 
ainda em consulta a certidão de falência e concordata e certidão da sede da empresa juntou as certidões de PJE 1° e 2° grau que foi 
contatada sua veracidade e juntada aos autos; ainda sobre o 
27/10/2022 09:09:55    MENSAGEM    PREGOEIRO
atestado de capacidade técnica foi apresentado e entendido como suficiente e anexo aos autos do processo; sobre o balanço 
patrimonial este foi analisado pelo setor contábil e a empresa considerada apta; sobre o contrato com a ANATEL a licitante encontra-
se regular, pois apresentou o termo de autorização, e a consulta segue anexo aos autos; as declarações todas foram apresentadas 
em conformidade com o exigido no edital. Assim pugnamos por sua habilitação.
27/10/2022 09:10:14    MENSAGEM    PREGOEIRO
Apresentado nossa decisão passaremos para etapa de manifestação de recurso.  
27/10/2022 09:44:27    MENSAGEM    PREGOEIRO
Ultrapassado a etapa anterior, sem que houvesse qualquer manifestação, passaremos a adjudicar o certame.
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18/10/2022 09:58:53    MENSAGEM    CLICK.COM TELECOMUNICAÇOES LTDA (PARTICIPANTE 031)
13.860
18/10/2022 09:59:55    MENSAGEM    PREGOEIRO
Vc tem q colocar lá no lance, aqui no chat não consta a negociação
18/10/2022 10:00:39    MENSAGEM    CLICK.COM TELECOMUNICAÇOES LTDA (PARTICIPANTE 031)
Lance de R$ 13.860,00
18/10/2022 10:02:40    LANCE    CLICK.COM TELECOMUNICAÇOES LTDA (PARTICIPANTE 031) 13.860,00

18/10/2022 10:03:10    MENSAGEM    PREGOEIRO
Este local que você está colocando o valor não vai constar no sistema. Você tem que ir na parte em que você está habilitado para 
dar lance . Por aqui e por esta mensagem não será computado seu valor.
18/10/2022 10:09:46    HABILITAÇÃO    

27/10/2022 09:10:21    MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS    

27/10/2022 09:40:21    EM ADJUDICAÇÃO    

27/10/2022 09:44:40    ADJUDICADO    

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   DANILO BRAZ DA CUNHA E SILVA
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