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GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00037/2017
Às 10:01 horas do dia 25 de outubro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 1312/2017-GAB/DPE de 03/10/2017, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao
Processo nº 3001.0256.2015, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00037/2017. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrônico - Contratação de empresa de telecomunicações para fornecimento de serviço de discagem direta gratuita (DDG),
no sistema de tarifação reversa (tarifação no destino), para possibilitar as chamadas receptivas de ligações telefônicas
locais, originadas de telefones fixos ou móveis na cidade de Porto Velho e originadas de telefones fixos de todo o Estado de
Rondônia, destinados à central de Atendimento nº 129 em Porto Velho/RO para atender a Defensoria Pública do Estado de
Rondônia.. 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: Telefonia Fixa Comutada / Convencional
Descrição Complementar: Contratação de empresa de telecomunicações para fornecimento de serviço de discagem
direta gratuita (DDG), no sistema de tarifação reversa (tarifação no destino), para possibilitar as chamadas receptivas de
ligações telefônicas locais, originadas de telefones fixos ou moveis na cidade de Porto Velho e originadas de telefones fixos
de todo o Estado de Rondônia, destinados à central de Atendimento Nº 129 (número este reservado pela Anatel para as
Defensorias Públicas) em Porto Velho/RO.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Und
Valor estimado: R$ 20.657,4000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelo melhor lance de R$ 20.657,4000 e com valor negociado a
R$ 18.408,0000 .

Histórico
Item: 1 - Telefonia Fixa Comutada / Convencional
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM
RECUPERACAO
JUDICIAL

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

1

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 20.657,4000 R$ 20.657,4000 23/10/2017
10:38:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de telecomunicações para fornecimento de
serviço de discagem direta gratuita (DDG), no sistema de tarifação reversa (tarifação no destino), para possibilitar
as chamadas receptivas de ligações telefônicas locais, originadas de telefones fixos ou moveis na cidade de Porto
Velho e originadas de telefones fixos de todo o Estado de Rondônia, estinados à central de Atendimento Nº 129
(número este reservado pela Anatel para as Defensorias Públicas) em Porto Velho/RO.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro
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76.535.764/0001-43

25/10/2017 10:01:25:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

25/10/2017
10:02:29

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

25/10/2017
10:09:26

Batida iminente. Data/hora iminência: 25/10/2017 10:14:26.

Encerrado

25/10/2017
10:17:41

Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

25/10/2017
10:21:32

Convocado para envio de anexo o fornecedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43.

Encerramento do
prazo de Convocação Anexo

25/10/2017
12:43:31

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

25/10/2017
12:43:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43.

Encerramento do
prazo de Convocação Anexo

25/10/2017
14:38:06

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OI S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

25/10/2017
14:48:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43.

Encerramento do
prazo de Convocação Anexo

25/10/2017
15:12:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OI S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43.

Aceite

20/11/2017
11:06:41

Aceite individual da proposta. Fornecedor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43, pelo melhor lance de R$ 20.657,4000.

Negociação de valor

20/11/2017
11:08:09

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL, CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43, pelo melhor lance de R$ 20.657,4000 e
com valor negociado a R$ 18.408,0000. Motivo: Valor informado na carta proposta
da empresa.

Habilitado

20/11/2017
11:31:41

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL, CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43, pelo melhor lance de R$ 20.657,4000 e
com valor negociado a R$ 18.408,0000.
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

25/10/2017
10:01:40

Bom dia. Estamos iniciando o certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº
037/2017/CPCL/DPE/RO. Em nome da Defensoria Pública do Estado de Rondônia
quero agradecer a todos pela participação. Após a análise das propostas, os
itens/grupos serão abertos para os lances.

Pregoeiro

25/10/2017
10:01:58

Alertamos que o horário de expediente na DPE/RO é corrido, pelo que não
interromperemos a sessão, a menos que o Pregoeiro declare expressamente.

Pregoeiro

25/10/2017
10:02:08

A DPE/RO esteve à disposição dos interessados para prestar quaisquer
esclarecimentos, pelo que alegações de desconhecimento das regras estabelecidas
quanto às especificações técnicas e demais condições constantes do edital e seus
anexos não serão aceitas posteriormente.

Pregoeiro

25/10/2017
10:02:15

Informamos que, com o objetivo de maior controle e transparência, eventual
solicitação de anulação de lance deverá ser realizada por e-mail, através do:
licitacao@defensoria.ro.def.br

Pregoeiro

25/10/2017
10:02:48

Informamos que o item já está recebendo os lances.

Sistema

25/10/2017
10:09:27

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:14 de 25/10/2017, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.
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Pregoeiro

25/10/2017
10:09:41

Lembro-vos que a empresa que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance, será
sancionada conforme disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na forma constante do
Edital que rege este certame. Dessa forma, pedimos atenção aos valores ofertados.

Pregoeiro

25/10/2017
10:09:55

Alertamos que em instantes será iniciado o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO (randômico),
ou seja, o sistema poderá, aleatoriamente, encerrar a possibilidade de ofertar lances a
qualquer momento.

Sistema

25/10/2017
10:17:58

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação
das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Sistema

25/10/2017
10:21:32

Senhor fornecedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF:
76.535.764/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

25/10/2017
10:21:41

Para OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONVOCAMOS a empresa para
encaminhar a PROPOSTA DE PREÇO atualizada e em conformidade com o ITEM 10 e
ANEXO III do Edital, que deverá ser incluída em campo próprio no sistema eletrônico,
no prazo máximo de 02 (DUAS) HORAS, improrrogáveis, que será contado a partir
deste instante. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser enviados em outro
momento.

Pregoeiro

25/10/2017
10:22:13

Para OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Ademais, solicitamos que a empresa
adeque a Proposta de Preços com o objeto, observando o Anexo - A, do Termo de
Referência.

Sistema

25/10/2017
12:43:31

Senhor fornecedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF:
76.535.764/0001-43, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo
Pregoeiro.

Sistema

25/10/2017
12:43:38

Senhor fornecedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF:
76.535.764/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

25/10/2017
14:38:06

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF:
76.535.764/0001-43, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema

25/10/2017
14:48:37

Senhor fornecedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF:
76.535.764/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

25/10/2017
14:48:53

Para OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONVOCAMOS a empresa para enviar
todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO solicitados no ITEM 11.2 do Edital, que
deverão ser incluídos em campo próprio no sistema eletrônico, no prazo máximo de 03
(TRÊS) HORAS, improrrogáveis, que serão contados a partir deste instante.
Solicitamos muita atenção na relação de documentos a serem enviados, suas
validades e valores.

Sistema

25/10/2017
15:12:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF:
76.535.764/0001-43, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

30/10/2017
13:09:51

Para OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONVOCAMOS a empresa para, no prazo
improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, enviar (postar) a proposta de preços e os
documentos de habilitação, originais ou cópias autenticadas, para a DPE/RO, ou, se a
empresa estiver localizada em Porto Velho/RO, fazer a entrega pessoalmente na sede
da DPE/RO, no prazo informado (ITEM 11.4).

Pregoeiro

20/11/2017
11:05:37

Atestamos o recebimento da documentação referente à proposta comercial e
habilitação da empresa OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, na sexta-feira (17/11
/2017).

Pregoeiro

20/11/2017
11:06:19

Comunicamos aos interessados que estaremos retomando o presente certame
licitatório HOJE (20/11) às 11h30min (horário de Brasília). Lembramos que é de
responsabilidade dos participantes o acompanhamento no sistema de todos os atos
praticados.

Pregoeiro

20/11/2017
11:31:15

Comunicamos a aceitação e habilitação da empresa OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL. A partir desse momento, abrimos o prazo para a manifestação de interesse
em interpor recurso, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema.

Sistema

20/11/2017
11:31:41

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro

20/11/2017
11:32:15

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/11/2017 às
12:33:00.
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Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Observações

Abertura de Prazo

20/11/2017
11:31:41

Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de
Prazo

20/11/2017
11:32:15

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/11/2017 às
12:33:00.

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 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:34 horas do dia 20 de novembro de 2017, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RICARDO JOSE GOUVEIA CARNEIRO
Pregoeiro Oficial

LUAN HORTIZ CAMPOS
Equipe de Apoio

RAFAEL CRISTIANO SARAIVA
Equipe de Apoio

Voltar
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