
09/09/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/3

Pregão Eletrônico

926017.122021 .2479 .4625 .259071336

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal

Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federa
l - ADASA.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00012/2021

Às 10:00 horas do dia 09 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 78/2020 de 15/09/2020, 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
019700001266/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2021. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preço unitário, pelo prazo inicial de 30
(trinta) meses, para a prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal - SMP, pós pago, com habilitação de 30
(trinta) acessos móveis individuais para transmissão e recepção de sinais de voz e dados, com tecnologia digital 3G ou
superior (onde houver disponibilidade), e conectividade sem fio para acesso à Internet, correio eletrônico e mensagens
de texto, por meio de. 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: Pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc)
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preço unitário,
pelo prazo inicial de 30 (trinta) meses, para a prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal - SMP, pós pago,
com habilitação de 30 (trinta) acessos móveis individuais para transmissão e recepção de sinais de voz e dados, com
tecnologia digital 3G ou superior (onde houver disponibilidade), e conectividade sem fio para acesso à Internet,
correio eletrônico e mensagens de texto, por meio de aparelhos móveis tipo smartphone fornecidos em regime de
comodato; e de 40 (quarenta) assinaturas de linhas M2M (Machine-to-Machine) com acesso à Internet no padrão
Edge/GPRS/2G, 3G, 4G/GSM, com limite de tráfego de dados de no mínimo 20 MB mensais, habilitados para receber
e enviar SMS, incluindo o fornecimento de SIMCard.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 291.793,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 70,00

Aceito para: TELEFONICA BRASIL S.A., pelo melhor lance de R$ 291.700,0000 e com valor negociado a R$
277.555,5000 .

Histórico
Item: 1 - Pacote de serviços smp (voz, dados, sms, etc)

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
02.558.157/0001-62 TELEFONICA

BRASIL S.A.
Não Não 1 R$ 291.793,5000 R$ 291.793,5000 08/09/2021

15:29:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada
por preço unitário, pelo prazo inicial de 30 (trinta) meses, para a prestação dos serviços de telefonia móvel
pessoal - SMP, pós pago, com habilitação de 30 (trinta) acessos móveis individuais para transmissão e recepção
de sinais de voz e dados, com tecnologia digital 3G ou superior (onde houver disponibilidade), e conectividade
sem fio para acesso à Internet, correio eletrônico e mensagens de texto, por meio de aparelhos móveis tipo
smartphone fornecidos em regime de comodato; e de 40 (quarenta) assinaturas de linhas M2M (Machine-to-
Machine) com acesso à Internet no padrão Edge/GPRS/2G, 3G, 4G/GSM, com limite de tráfego de dados de no
mínimo 20 MB mensais, habilitados para receber e enviar SMS, incluindo o fornecimento de SIMCard. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 291.793,5000 02.558.157/0001-62 09/09/2021 10:00:01:507
R$ 291.700,0000 02.558.157/0001-62 09/09/2021 10:20:11:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
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Evento Data Observações

Abertura 09/09/2021
10:00:03 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

09/09/2021
10:10:04 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

09/09/2021
10:12:09

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Reinício da etapa competitiva para tentar obter
melhor valor junto aos licitantes.

Encerramento 09/09/2021
10:22:12 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

09/09/2021
10:22:12 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

09/09/2021
10:23:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

09/09/2021
10:49:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A.,
CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62.

Aceite de
proposta

09/09/2021
11:11:05

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62, pelo melhor lance de R$ 291.700,0000 e com valor negociado a R$
277.555,5000. Motivo: Valor negociado: R$ 277.555,50

Habilitação de
fornecedor

09/09/2021
11:18:24

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 09/09/2021
10:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de 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.
Sistema 09/09/2021

10:00:03
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/09/2021
10:10:04

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 09/09/2021
10:12:09

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Reinício da etapa competitiva
para tentar obter melhor valor junto aos licitantes. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/09/2021
10:12:42

Prezados Senhores, pedimos que sejam ofertados lances

Sistema 09/09/2021
10:22:12

O item 1 está encerrado.

Sistema 09/09/2021
10:22:17

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Sistema 09/09/2021
10:23:55

Senhor fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 09/09/2021
10:24:56

Para TELEFONICA BRASIL S.A. - Prezado licitante, foi convocado anexo. Em fase de
NEGOCIAÇÃO, pedimos que, se possível, seja juntada proposta comercial com o

menor valor que essa empresa consegue
02.558.157/0001-

62
09/09/2021
10:26:12

Sr. Pregoeiro bom dia, estamos elaborando a proposta ajustada, em instantes
encaminho. Iremos verificar com o comercial alguma possibilidade de redução.

Sistema 09/09/2021
10:49:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ/CPF:
02.558.157/0001-62, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 09/09/2021
11:18:24

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 09/09/2021
11:18:40

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/09/2021 às
11:50:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

09/09/2021
10:00:01 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

09/09/2021
10:22:17 Início da etapa de julgamento de propostas
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Abertura do prazo 09/09/2021
11:18:24

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

09/09/2021
11:18:40

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/09/2021 às
11:50:00.

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
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:50 horas do dia 09 de
setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
EDUARDO LOBATO BOTELHO 
Pregoeiro Oficial

FUSAO NISHIYAMA
Equipe de Apoio

THAIS LOPES SEIXAS PEREIRA
Equipe de Apoio

Voltar   
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