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Pregão Eletrônico

926526.32021 .18339 .4910 .251254200

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00003/2021

 
Às 09:31 horas do dia 18 de fevereiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Coren-RN nº 157/2017 de 09/10/2020, 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 8/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de INTERNET BANDA LARGA para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Rio
Grande do Norte (Coren-RN) e as suas subseções (Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros), conforme definido nos quantitativos e
seus respectivos locais de instalação.. 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: Acesso a Internet Móvel (Banda Larga)
Descrição Complementar: Sede do Coren-RN - Link de banda larga com velocidade mínima de 80 Mbps (Mega bit por
segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou coaxial; A velocidade de Upload será
de 200mbps de Download; A velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download;
Disponibilizar conexão 24 horas por dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal fixo;
A empresa deverá possuir outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última milha
deverão ser homologados pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP dinâmico, válido
para a internet e sem filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço de Comunicação
Multimídia, deverá estar em conformidade com a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da velocidade máxima
contratada e a velocidade média de 80% da velocidade máxima contratada. O equipamento fornecido para acesso à
internet, deverá possuir porta ethernet 10/100/1000. Conforme especificações descritas no Termo de Referência, anexo I
do edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Assinatura
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.641,5200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 2
Descrição: Acesso a Internet Móvel (Banda Larga)
Descrição Complementar: ANEXO da SEDE do Coren-RN (Subsolo) - Link de banda larga com velocidade mínima de 40
Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou coaxial; A
velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24 horas por dia,
7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá possuir outorga junto
a Anatel; Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última milha deverão ser homologados pela Anatel; A
empresa deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP dinâmico, válido para a internet e sem filtro de portas
e/ou serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço de Comunicação Multimídia, deverá estar em conformidade
com a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da velocidade máxima contratada e a velocidade média de 80% da
velocidade máxima contratada. O equipamento fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta ethernet
10/100/1000. Conforme especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Assinatura
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.361,5200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 3
Descrição: Acesso a Internet Móvel (Banda Larga)
Descrição Complementar: SUBSEÇÃO DE CAICÓ - Link de banda larga com velocidade mínima de 10 Mbps (Mega bit por
segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou coaxial; A velocidade de Upload não
deverá ser menor que 10% da velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24 horas por dia, 7 dias por semana, cujo
tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá possuir outorga junto a Anatel; Os
equipamentos utilizados para o acesso à internet em última milha deverão ser homologados pela Anatel; A empresa deverá
fornecer, pelo menos um número de endereço IP dinâmico, válido para a internet e sem filtro de portas e/ou serviços; A
velocidade instantânea mínima para o Serviço de Comunicação Multimídia, deverá estar em conformidade com a Resolução
574/2011 da Anatel, que é de 40% da velocidade máxima contratada e a velocidade média de 80% da velocidade máxima
contratada. O equipamento fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta ethernet 10/100/1000. Conforme
especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Assinatura
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.253,6400 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
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Item: 4
Descrição: Acesso a Internet Móvel (Banda Larga)
Descrição Complementar: SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ - Link de banda larga com velocidade mínima de 10 Mbps (Mega bit
por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou coaxial; A velocidade de Upload
não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24 horas por dia, 7 dias por semana,
cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá possuir outorga junto a Anatel; Os
equipamentos utilizados para o acesso à internet em última milha deverão ser homologados pela Anatel; A empresa deverá
fornecer, pelo menos um número de endereço IP dinâmico, válido para a internet e sem filtro de portas e/ou serviços; A
velocidade instantânea mínima para o Serviço de Comunicação Multimídia, deverá estar em conformidade com a Resolução
574/2011 da Anatel, que é de 40% da velocidade máxima contratada e a velocidade média de 80% da velocidade máxima
contratada. O equipamento fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta ethernet 10/100/1000. Conforme
especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Assinatura
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.253,6400 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 5
Descrição: Acesso a Internet Móvel (Banda Larga)
Descrição Complementar: SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS - Link de banda larga com velocidade mínima de 10 Mbps
(Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou coaxial; A velocidade
de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24 horas por dia, 7 dias por
semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá possuir outorga junto a Anatel;
Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última milha deverão ser homologados pela Anatel; A empresa
deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP dinâmico, válido para a internet e sem filtro de portas e/ou
serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço de Comunicação Multimídia, deverá estar em conformidade com
a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da velocidade máxima contratada e a velocidade média de 80% da
velocidade máxima contratada. O equipamento fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta ethernet
10/100/1000. Conforme especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Assinatura
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.253,6400 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Histórico
Item: 1 - Acesso a Internet Móvel (Banda Larga)

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
08.219.232/0001-47 MENDEX NETWORKS

TELECOMUNICACOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 19.680,0000 R$ 19.680,0000 18/02/2021
08:42:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sede do Coren-RN - Link de banda larga com velocidade mínima de 80
Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou coaxial; A
velocidade de Upload será de 200mbps de Download; A velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da
velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24 horas por dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser
taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá possuir outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o
acesso à internet em última milha deverão ser homologados pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um
número de endereço IP dinâmico, válido para a internet e sem filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea
mínima para o Serviço de Comunicação Multimídia, deverá estar em conformidade com a Resolução 574/2011 da
Anatel, que é de 40% da velocidade máxima contratada e a velocidade média de 80% da velocidade máxima
contratada. O equipamento fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta ethernet 10/100/1000. Conforme
especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.804.362/0001-47 FACHINELI
COMUNICACAO LTDA

Sim Sim 1 R$ 28.800,0000 R$ 28.800,0000 18/02/2021
09:29:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sede do Coren-RN - Link de banda larga com velocidade mínima de 80
Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou coaxial; A
velocidade de Upload será de 200mbps de Download; A velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da
velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24 horas por dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser
taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá possuir outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o
acesso à internet em última milha deverão ser homologados pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um
número de endereço IP dinâmico, válido para a internet e sem filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea
mínima para o Serviço de Comunicação Multimídia, deverá estar em conformidade com a Resolução 574/2011 da
Anatel, que é de 40% da velocidade máxima contratada e a velocidade média de 80% da velocidade máxima
contratada. O equipamento fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta ethernet 10/100/1000. Conforme
especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.058.144/0001-88 TOP WEB TELECOM
LTDA

Sim Sim 1 R$ 76.800,0000 R$ 76.800,0000 18/02/2021
08:15:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sede do Coren-RN - Link de banda larga com velocidade mínima de 80
Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou coaxial; A
velocidade de Upload será de 200mbps de Download; A velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da
velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24 horas por dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser
taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá possuir outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o
acesso à internet em última milha deverão ser homologados pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um
número de endereço IP dinâmico, válido para a internet e sem filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea
mínima para o Serviço de Comunicação Multimídia, deverá estar em conformidade com a Resolução 574/2011 da
Anatel, que é de 40% da velocidade máxima contratada e a velocidade média de 80% da velocidade máxima
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contratada. O equipamento fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta ethernet 10/100/1000. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 76.800,0000 12.058.144/0001-88 18/02/2021 09:31:19:680
R$ 28.800,0000 08.804.362/0001-47 18/02/2021 09:31:19:680
R$ 19.680,0000 08.219.232/0001-47 18/02/2021 09:31:19:680
R$ 19.400,0000 12.058.144/0001-88 18/02/2021 09:51:59:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 18/02/2021
09:49:37 Item Aberto.

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:01:03 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances muito acima do valor estimado. .

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:16:44 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Valor muito acima do estimado. .

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:27:36 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances com valores muito acima do estimado..

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:47:17 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances com valores muito acima do estimado..

Encerrada Disputa
Aberta

18/02/2021
10:59:20 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 18/02/2021
10:59:21 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

18/02/2021
14:10:58

Convocado para envio de anexo o fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF:
12.058.144/0001-88.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

18/02/2021
15:39:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF:
12.058.144/0001-88.

Recusa 23/02/2021
09:43:33

Recusa da proposta. Fornecedor: TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88, pelo
melhor lance de R$ 19.400,0000. Motivo: Proposta com preço muito acima do estimado.
Negociação não alcançou êxito.

Recusa 23/02/2021
10:08:48

Recusa da proposta. Fornecedor: MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ/CPF:
08.219.232/0001-47, pelo melhor lance de R$ 19.680,0000. Motivo: Proposta com preço muito
acima do estimado. Negociação não alcançou êxito.

Item cancelado no
julgamento

23/02/2021
10:29:24

Item cancelado no julgamento. Motivo: Após tentativa de negociação das propostas de preços dos
lances do pregão não houve êxito na redução dos valores, ao qual estavam muito acima do
estimado e totalmente frustante para o orçamento do Coren-RN.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Acesso a Internet Móvel (Banda Larga)

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
08.219.232/0001-47 MENDEX NETWORKS

TELECOMUNICACOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 16.320,0000 R$ 16.320,0000 18/02/2021
08:42:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANEXO da SEDE do Coren-RN (Subsolo) - Link de banda larga com
velocidade mínima de 40 Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo
fibra óptica ou coaxial; A velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download;
Disponibilizar conexão 24 horas por dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal
fixo; A empresa deverá possuir outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última
milha deverão ser homologados pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP
dinâmico, válido para a internet e sem filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço
de Comunicação Multimídia, deverá estar em conformidade com a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da
velocidade máxima contratada e a velocidade média de 80% da velocidade máxima contratada. O equipamento
fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta ethernet 10/100/1000. Conforme especificações descritas no
Termo de Referência, anexo I do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.804.362/0001-47 FACHINELI
COMUNICACAO LTDA

Sim Sim 1 R$ 26.640,0000 R$ 26.640,0000 18/02/2021
09:29:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANEXO da SEDE do Coren-RN (Subsolo) - Link de banda larga com
velocidade mínima de 40 Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo
fibra óptica ou coaxial; A velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download;
Disponibilizar conexão 24 horas por dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal
fixo; A empresa deverá possuir outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última
milha deverão ser homologados pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP
dinâmico, válido para a internet e sem filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço
de Comunicação Multimídia, deverá estar em conformidade com a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da
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velocidade máxima contratada e a velocidade média de 80% da velocidade máxima contratada. O equipamento
fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta ethernet 10/100/1000. Conforme especificações descritas no
Termo de Referência, anexo I do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.058.144/0001-88 TOP WEB TELECOM
LTDA

Sim Sim 1 R$ 43.200,0000 R$ 43.200,0000 18/02/2021
08:15:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANEXO da SEDE do Coren-RN (Subsolo) - Link de banda larga com
velocidade mínima de 40 Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo
fibra óptica ou coaxial; A velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download;
Disponibilizar conexão 24 horas por dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal
fixo; A empresa deverá possuir outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última
milha deverão ser homologados pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP
dinâmico, válido para a internet e sem filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço
de Comunicação Multimídia, deverá estar em conformidade com a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da
velocidade máxima contratada e a velocidade média de 80% da velocidade máxima contratada. O equipamento
fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta ethernet 10/100/1000. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 43.200,0000 12.058.144/0001-88 18/02/2021 09:31:19:680
R$ 26.640,0000 08.804.362/0001-47 18/02/2021 09:31:19:680
R$ 16.320,0000 08.219.232/0001-47 18/02/2021 09:31:19:680
R$ 16.150,0000 12.058.144/0001-88 18/02/2021 09:57:54:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 18/02/2021
09:53:42 Item Aberto.

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:07:36 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances muito acima do valor estimado. .

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:21:14 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances com valores muito acima do estimado..

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:35:52 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances com valores muito acima do estimado..

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:47:28 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances com valores muito acima do estimado..

Encerrada Disputa
Aberta

18/02/2021
10:59:19 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 18/02/2021
10:59:20 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

18/02/2021
14:11:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF:
12.058.144/0001-88.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

18/02/2021
15:39:37

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF:
12.058.144/0001-88.

Recusa 23/02/2021
09:43:44

Recusa da proposta. Fornecedor: TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88, pelo
melhor lance de R$ 16.150,0000. Motivo: Proposta com preço muito acima do estimado.
Negociação não alcançou êxito.

Recusa 23/02/2021
10:08:58

Recusa da proposta. Fornecedor: MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ/CPF:
08.219.232/0001-47, pelo melhor lance de R$ 16.320,0000. Motivo: Proposta com preço muito
acima do estimado. Negociação não alcançou êxito.

Item cancelado no
julgamento

23/02/2021
10:29:35

Item cancelado no julgamento. Motivo: Após tentativa de negociação das propostas de preços dos
lances do pregão não houve êxito na redução dos valores, ao qual estavam muito acima do
estimado e totalmente frustante para o orçamento do Coren-RN.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Acesso a Internet Móvel (Banda Larga)

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
12.058.144/0001-88 TOP WEB TELECOM

LTDA
Sim Sim 1 R$ 12.000,0000 R$ 12.000,0000 18/02/2021

08:15:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUBSEÇÃO DE CAICÓ - Link de banda larga com velocidade mínima de
10 Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou coaxial; A
velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24 horas por
dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá possuir
outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última milha deverão ser homologados
pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP dinâmico, válido para a internet e sem
filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço de Comunicação Multimídia, deverá estar
em conformidade com a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da velocidade máxima contratada e a velocidade
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média de 80% da velocidade máxima contratada. O equipamento fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta
ethernet 10/100/1000. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.219.232/0001-47 MENDEX NETWORKS
TELECOMUNICACOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 15.000,0000 R$ 15.000,0000 18/02/2021
08:42:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUBSEÇÃO DE CAICÓ - Link de banda larga com velocidade mínima de
10 Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou coaxial; A
velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24 horas por
dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá possuir
outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última milha deverão ser homologados
pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP dinâmico, válido para a internet e sem
filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço de Comunicação Multimídia, deverá estar
em conformidade com a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da velocidade máxima contratada e a velocidade
média de 80% da velocidade máxima contratada. O equipamento fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta
ethernet 10/100/1000. Conforme especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.804.362/0001-47 FACHINELI
COMUNICACAO LTDA

Sim Sim 1 R$ 23.760,0000 R$ 23.760,0000 18/02/2021
09:29:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUBSEÇÃO DE CAICÓ - Link de banda larga com velocidade mínima de
10 Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou coaxial; A
velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24 horas por
dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá possuir
outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última milha deverão ser homologados
pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP dinâmico, válido para a internet e sem
filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço de Comunicação Multimídia, deverá estar
em conformidade com a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da velocidade máxima contratada e a velocidade
média de 80% da velocidade máxima contratada. O equipamento fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta
ethernet 10/100/1000. Conforme especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 23.760,0000 08.804.362/0001-47 18/02/2021 09:31:19:680
R$ 15.000,0000 08.219.232/0001-47 18/02/2021 09:31:19:680
R$ 12.000,0000 12.058.144/0001-88 18/02/2021 09:31:19:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 18/02/2021
09:57:53 Item Aberto.

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:17:24 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances com valores muito acima do estimado..

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:28:55 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances com valores muito acima do estimado..

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:47:41 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances com valores muito acima do estimado..

Encerrada Disputa
Aberta

18/02/2021
10:59:19 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 18/02/2021
10:59:19 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

18/02/2021
14:11:17

Convocado para envio de anexo o fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF:
12.058.144/0001-88.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

18/02/2021
15:40:11

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF:
12.058.144/0001-88.

Recusa 23/02/2021
09:43:54

Recusa da proposta. Fornecedor: TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88, pelo
melhor lance de R$ 12.000,0000. Motivo: Proposta com preço muito acima do estimado.
Negociação não alcançou êxito.

Recusa 23/02/2021
10:09:08

Recusa da proposta. Fornecedor: MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ/CPF:
08.219.232/0001-47, pelo melhor lance de R$ 15.000,0000. Motivo: Proposta com preço muito
acima do estimado. Negociação não alcançou êxito.

Item cancelado no
julgamento

23/02/2021
10:29:55

Item cancelado no julgamento. Motivo: Após tentativa de negociação das propostas de preços dos
lances do pregão não houve êxito na redução dos valores, ao qual estavam muito acima do
estimado e totalmente frustante para o orçamento do Coren-RN.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - Acesso a Internet Móvel (Banda Larga)

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
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12.058.144/0001-88 TOP WEB TELECOM
LTDA

Sim Sim 1 R$ 12.000,0000 R$ 12.000,0000 18/02/2021
08:15:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ - Link de banda larga com velocidade mínima
de 10 Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou coaxial;
A velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24 horas
por dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá possuir
outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última milha deverão ser homologados
pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP dinâmico, válido para a internet e sem
filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço de Comunicação Multimídia, deverá estar
em conformidade com a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da velocidade máxima contratada e a velocidade
média de 80% da velocidade máxima contratada. O equipamento fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta
ethernet 10/100/1000. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.219.232/0001-47 MENDEX NETWORKS
TELECOMUNICACOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 15.000,0000 R$ 15.000,0000 18/02/2021
08:42:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ - Link de banda larga com velocidade mínima
de 10 Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou coaxial;
A velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24 horas
por dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá possuir
outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última milha deverão ser homologados
pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP dinâmico, válido para a internet e sem
filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço de Comunicação Multimídia, deverá estar
em conformidade com a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da velocidade máxima contratada e a velocidade
média de 80% da velocidade máxima contratada. O equipamento fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta
ethernet 10/100/1000. Conforme especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.804.362/0001-47 FACHINELI
COMUNICACAO LTDA

Sim Sim 1 R$ 22.230,0000 R$ 22.230,0000 18/02/2021
09:29:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ - Link de banda larga com velocidade mínima
de 10 Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou coaxial;
A velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24 horas
por dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá possuir
outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última milha deverão ser homologados
pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP dinâmico, válido para a internet e sem
filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço de Comunicação Multimídia, deverá estar
em conformidade com a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da velocidade máxima contratada e a velocidade
média de 80% da velocidade máxima contratada. O equipamento fornecido para acesso à internet, deverá possuir porta
ethernet 10/100/1000. Conforme especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 22.230,0000 08.804.362/0001-47 18/02/2021 09:31:19:680
R$ 15.000,0000 08.219.232/0001-47 18/02/2021 09:31:19:680
R$ 12.000,0000 12.058.144/0001-88 18/02/2021 09:31:19:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 18/02/2021
10:04:57 Item Aberto.

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:17:37 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances com valores muito acima do estimado..

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:29:08 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances com valores muito acima do estimado..

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:47:51 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances com valores muito acima do estimado..

Encerrada Disputa
Aberta

18/02/2021
10:59:18 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 18/02/2021
10:59:18 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

18/02/2021
14:11:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF:
12.058.144/0001-88.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

18/02/2021
15:40:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF:
12.058.144/0001-88.

Recusa 23/02/2021
09:44:14

Recusa da proposta. Fornecedor: TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88, pelo
melhor lance de R$ 12.000,0000. Motivo: Proposta com preço muito acima do estimado.
Negociação não alcançou êxito.

Recusa 23/02/2021
10:09:17

Recusa da proposta. Fornecedor: MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ/CPF:
08.219.232/0001-47, pelo melhor lance de R$ 15.000,0000. Motivo: Proposta com preço muito
acima do estimado. Negociação não alcançou êxito.

Item cancelado no
julgamento

23/02/2021
10:30:06

Item cancelado no julgamento. Motivo: Após tentativa de negociação das propostas de preços dos
lances do pregão não houve êxito na redução dos valores, ao qual estavam muito acima do
estimado e totalmente frustante para o orçamento do Coren-RN.
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Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - Acesso a Internet Móvel (Banda Larga)

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
12.058.144/0001-88 TOP WEB TELECOM

LTDA
Sim Sim 1 R$ 12.000,0000 R$ 12.000,0000 18/02/2021

08:15:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS - Link de banda larga com velocidade
mínima de 10 Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou
coaxial; A velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24
horas por dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá
possuir outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última milha deverão ser
homologados pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP dinâmico, válido para a
internet e sem filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço de Comunicação
Multimídia, deverá estar em conformidade com a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da velocidade máxima
contratada e a velocidade média de 80% da velocidade máxima contratada. O equipamento fornecido para acesso à
internet, deverá possuir porta ethernet 10/100/1000. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.219.232/0001-47 MENDEX NETWORKS
TELECOMUNICACOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 15.000,0000 R$ 15.000,0000 18/02/2021
08:42:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS - Link de banda larga com velocidade
mínima de 10 Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou
coaxial; A velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24
horas por dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá
possuir outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última milha deverão ser
homologados pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP dinâmico, válido para a
internet e sem filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço de Comunicação
Multimídia, deverá estar em conformidade com a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da velocidade máxima
contratada e a velocidade média de 80% da velocidade máxima contratada. O equipamento fornecido para acesso à
internet, deverá possuir porta ethernet 10/100/1000. Conforme especificações descritas no Termo de Referência, anexo
I do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.804.362/0001-47 FACHINELI
COMUNICACAO LTDA

Sim Sim 1 R$ 22.320,0000 R$ 22.320,0000 18/02/2021
09:29:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS - Link de banda larga com velocidade
mínima de 10 Mbps (Mega bit por segundo); O enlace para instalação de última milha poderá ser do tipo fibra óptica ou
coaxial; A velocidade de Upload não deverá ser menor que 10% da velocidade de Download; Disponibilizar conexão 24
horas por dia, 7 dias por semana, cujo tráfego de dados deverá ser taxado em valor mensal fixo; A empresa deverá
possuir outorga junto a Anatel; Os equipamentos utilizados para o acesso à internet em última milha deverão ser
homologados pela Anatel; A empresa deverá fornecer, pelo menos um número de endereço IP dinâmico, válido para a
internet e sem filtro de portas e/ou serviços; A velocidade instantânea mínima para o Serviço de Comunicação
Multimídia, deverá estar em conformidade com a Resolução 574/2011 da Anatel, que é de 40% da velocidade máxima
contratada e a velocidade média de 80% da velocidade máxima contratada. O equipamento fornecido para acesso à
internet, deverá possuir porta ethernet 10/100/1000. Conforme especificações descritas no Termo de Referência, anexo
I do edital 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 22.320,0000 08.804.362/0001-47 18/02/2021 09:31:19:680
R$ 15.000,0000 08.219.232/0001-47 18/02/2021 09:31:19:680
R$ 12.000,0000 12.058.144/0001-88 18/02/2021 09:31:19:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 18/02/2021
10:05:26 Item Aberto.

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:17:50 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances com valores muito acima do estimado..

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:29:19 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances com valores muito acima do estimado..

Reinício da
Disputa Aberta

18/02/2021
10:48:05 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lances com valores muito acima do estimado..

Encerrada Disputa
Aberta

18/02/2021
10:59:17 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 18/02/2021
10:59:18 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

18/02/2021
14:11:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF:
12.058.144/0001-88.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

18/02/2021
15:40:31

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF:
12.058.144/0001-88.
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Recusa 23/02/2021
09:45:10

Recusa da proposta. Fornecedor: TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88, pelo
melhor lance de R$ 12.000,0000. Motivo: Proposta com preço muito acima do estimado.
Negociação não alcançou êxito.

Recusa 23/02/2021
10:09:26

Recusa da proposta. Fornecedor: MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ/CPF:
08.219.232/0001-47, pelo melhor lance de R$ 15.000,0000. Motivo: Proposta com preço muito
acima do estimado. Negociação não alcançou êxito.

Item cancelado no
julgamento

23/02/2021
10:30:29

Item cancelado no julgamento. Motivo: Após tentativa de negociação das propostas de preços dos
lances do pregão não houve êxito na redução dos valores, ao qual estavam muito acima do
estimado e totalmente frustante para o orçamento do Coren-RN.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 18/02/2021
09:32:31

Senhores, bom dia!

Pregoeiro 18/02/2021
09:36:13

Antes de dar início ao pregão gostaria de assinalar alguns pontos.

Pregoeiro 18/02/2021
09:38:59

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros

Pregoeiro 18/02/2021
09:39:22

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Pregoeiro 18/02/2021

09:39:58
7.8. 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 1% (um por cento).

Pregoeiro 18/02/2021
09:41:03

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

Pregoeiro 18/02/2021
09:42:29

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos: 6.1.1 valor mensal e anual do item;

Pregoeiro 18/02/2021
09:43:40

9.11.1.1.1. Será exigido, para a comprovação de execução do objeto equivalente ao deste
edital, que a licitante apresente documento que ateste o fornecimento de no mínimo 50%

(cinquenta por cento) do quantitativo total estimado.
Pregoeiro 18/02/2021

09:49:38
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
09:53:42

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
09:55:01

Senhores, o critério de valor representado no sistema corresponde ao valor total anual.

Pregoeiro 18/02/2021
09:55:45

ou seja, o valor mensal é o critério de valor dividido por 12.

Pregoeiro 18/02/2021
09:56:38

O lances estão muito além do nosso orçamento. Favor adequar os preços ao orçamento
anual proposto.

Pregoeiro 18/02/2021
09:57:54

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:01:03

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:04:58

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:05:27

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:07:36

A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:16:44

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:17:24

A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:17:38

A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:17:50

A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:21:14

A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:25:00

Senhores, façam seus lances

Pregoeiro 18/02/2021 Não poderemos aceitar propostas com valores acima do estimado
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10:25:27
Pregoeiro 18/02/2021

10:27:37
A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:28:55

A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:29:09

A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:29:19

A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:35:52

A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:47:18

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:47:29

A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:47:41

A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:47:52

A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:48:07

A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/02/2021
10:59:17

A etapa aberta do item 5 foi encerrada.

Sistema 18/02/2021
10:59:18

O item 5 está encerrado.

Pregoeiro 18/02/2021
10:59:18

A etapa aberta do item 4 foi encerrada.

Sistema 18/02/2021
10:59:18

O item 4 está encerrado.

Pregoeiro 18/02/2021
10:59:19

A etapa aberta do item 3 foi encerrada.

Sistema 18/02/2021
10:59:19

O item 3 está encerrado.

Pregoeiro 18/02/2021
10:59:19

A etapa aberta do item 2 foi encerrada.

Sistema 18/02/2021
10:59:20

O item 2 está encerrado.

Pregoeiro 18/02/2021
10:59:20

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 18/02/2021
10:59:21

O item 1 está encerrado.

Sistema 18/02/2021
10:59:21

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 18/02/2021

11:05:05
Para TOP WEB TELECOM LTDA - Sr. fornecedor, os lances de 1 a 5 estão todos acima dos
valores estimados. Não será possível aceitação de propostas conforme os lances atuais.

Pregoeiro 18/02/2021
11:08:04

Para TOP WEB TELECOM LTDA - O valores máximos aceitáveis são: 1 - 1.641,5200 2 -
1.361,5200 3 - 1.253,6400 4 - 1.253,6400 5 - 1.253,6400, com respectivos itens.

12.058.144/0001-
88

18/02/2021
11:08:55

Bom dia!

12.058.144/0001-
88

18/02/2021
11:09:20

Sr. pregoeiro, estes valores são referentes ao preço mensal ou anual?

Pregoeiro 18/02/2021
11:15:15

Para TOP WEB TELECOM LTDA - Preços anuais

Pregoeiro 18/02/2021
11:17:21

Para TOP WEB TELECOM LTDA - No caso, os valores totais deverão ser divididos por 12.

Pregoeiro 18/02/2021
11:21:39

Para TOP WEB TELECOM LTDA - Sr. fornecedor?

12.058.144/0001-
88

18/02/2021
11:21:40

Sr. Pregoeiro qual o valor pago atualmente, em contrato, nestes pontos? Pois sua pesquisa
mercadológica, infelizmente, está bem distante dos custos de implementação de uma um
projeto de telecom que representa a monta de 25 mil reais para os 5 itens do edital. Caso

este custo seja coberto, podemos chegar no valor de sua pesquisa.
Pregoeiro 18/02/2021

11:23:20
Para TOP WEB TELECOM LTDA - Só um minuto, por gentileza.

Pregoeiro 18/02/2021
11:27:47

Para TOP WEB TELECOM LTDA - Atualmente o Coren-RN paga R$ 450,00 pelo fornecimento
de internet em Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros.

Pregoeiro 18/02/2021
11:28:16

Para TOP WEB TELECOM LTDA - Na sede o serviços é fornecido por fibra óptica.

Pregoeiro 18/02/2021
11:29:53

Para TOP WEB TELECOM LTDA - Para a implementação dos serviços é necessário um
investimento de 25 mil reais?

12.058.144/0001-
88

18/02/2021
11:31:47

Também seria fornecido fibra optica na sede, no entanto, qual o valor em contrato hoje
para SEDE?
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12.058.144/0001-
88

18/02/2021
11:34:58

Sim, nosso custo de projeto para instalar todos os pontos está orçado em 25 mil reais.
Portanto, temos condições de mantermos o que o COREN paga atualmente em contrato,

desde que este custo de projeto seja pago pelo COREN/RN
Pregoeiro 18/02/2021

11:39:45
Para TOP WEB TELECOM LTDA - Na sede o valor mensal pago é de R$ 347,90.

12.058.144/0001-
88

18/02/2021
11:40:59

Anexo e sede?

Pregoeiro 18/02/2021
11:42:05

Para TOP WEB TELECOM LTDA - Apenas sede.

Pregoeiro 18/02/2021
11:42:23

Para TOP WEB TELECOM LTDA - O anexo será nossa atual sede.

Pregoeiro 18/02/2021
11:42:52

Para TOP WEB TELECOM LTDA - Iremos mudar de prédio daqui alguns meses.

Pregoeiro 18/02/2021
11:52:18

Para TOP WEB TELECOM LTDA - Sr. fornecedor, considerando a alegação da necessidade de
projeto de instalação, solicitarei anexo de proposta ajustada aos valores estimados e do

projeto citado para que possamos analisar.
12.058.144/0001-

88
18/02/2021
11:53:15

O que propomos seria o seguinte: Coren paga o custo de instalação de 25 mil reais + Sede
com 80Mbps a 350 reais mensal + Anexo a 175 reais mensais + 3 unidades do interior a

150 reais mensais (cada ponto), perfazendo um total mensal de links de 975 reais (anual:
R$ 11.700,00). Reforçando, desde que o COREN assuma o custo de instalação de 25 mil

reais.
12.058.144/0001-

88
18/02/2021
11:54:47

Ok, estaremos formalizando nosso texto abaixo em Proposta. Qual o prazo para envio?

Pregoeiro 18/02/2021
11:55:35

Para TOP WEB TELECOM LTDA - Suspenderemos o pregão para intervalo de almoço,
retornaremos logo mais, ás 14h, para continuidade do certame. Na oportunidade

convocaremos anexo de proposta ajustada e documento complementar.
12.058.144/0001-

88
18/02/2021
11:56:12

Ciente.

Pregoeiro 18/02/2021
11:57:22

Para TOP WEB TELECOM LTDA - Após a reabertura concederemos prazo de 2 (duas) horas
para envio do anexo.

Pregoeiro 18/02/2021
11:57:26

Suspenderemos o pregão para intervalo de almoço, retornaremos logo mais, ás 14h, para
continuidade do certame. Na oportunidade convocaremos anexo de proposta ajustada e

documento complementar.
Pregoeiro 18/02/2021

14:04:50
Senhores licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 18/02/2021
14:05:20

Daremos continuidade aos trabalhos do pregão 03/2021.

Pregoeiro 18/02/2021
14:10:37

Para TOP WEB TELECOM LTDA - Sr. fornecedor, solicito anexo de proposta ajustada aos
valores estimados e do projeto citado para que possamos analisar. O prazo para envio é de

2 (duas) horas.
Sistema 18/02/2021

14:10:58
Senhor fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 18/02/2021

14:11:07
Senhor fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema 18/02/2021

14:11:17
Senhor fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema 18/02/2021

14:11:26
Senhor fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema 18/02/2021

14:11:39
Senhor fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 5.
12.058.144/0001-

88
18/02/2021
14:25:17

Sr. pregoeiro, boa tarde! Posso fazer uma única proposta com o valor mensal e anual de
cada item?

Pregoeiro 18/02/2021
14:37:57

Para TOP WEB TELECOM LTDA - Sim

Sistema 18/02/2021
15:39:25

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88,
enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 18/02/2021
15:39:37

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88,
enviou o anexo para o ítem 2.

Sistema 18/02/2021
15:40:11

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88,
enviou o anexo para o ítem 3.

Sistema 18/02/2021
15:40:21

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88,
enviou o anexo para o ítem 4.

Sistema 18/02/2021
15:40:31

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOP WEB TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 12.058.144/0001-88,
enviou o anexo para o ítem 5.

Pregoeiro 18/02/2021
15:58:25

Para TOP WEB TELECOM LTDA - Sr. licitante, informo que os valores ainda estão acima do
preço estimado, de todo modo, como a proposta passará por análise, considerando-se as

custas de instalação não previstas no Edital, posteriormente, solicitaremos ajuste dos
preços, caso haja possibilidade de contratação.

Pregoeiro 18/02/2021
16:00:58

Suspenderemos o pregão para análise de viabilidade da proposta enviada, reabriremos o
pregão, TERÇA-FEIRA, 23/02/2021 ás 09h30min.

Pregoeiro 23/02/2021
09:31:19

Senhores fornecedores, bom dia!

Pregoeiro 23/02/2021
09:31:50

Daremos continuidade aos trabalhos do pregão 03/2021.
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Pregoeiro 23/02/2021
09:35:44

Para TOP WEB TELECOM LTDA - Sr. fornecedor, não há possibilidade de aceitação de sua
proposta com os valores acima do estimado, bem como o Coren-RN não dispõe de

orçamento para pagamento da taxa de instalação requerida.
Pregoeiro 23/02/2021

09:36:27
Para TOP WEB TELECOM LTDA - Desse modo, RECUSAREMOS vossa proposta e seguiremos

com a convocação da próxima classificada.
Pregoeiro 23/02/2021

09:49:52
Para MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - Sr. fornecedor, sua proposta está

muito acima do preço estimado. Para possibilidade de aceitação os preços devem ser:
136,79 / 113,46 / 104,47 / 104,47 / 104,47, na ordem dos itens.

Pregoeiro 23/02/2021
09:50:18

Para MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - Há possibilidade de chegar a estes
valores?

08.219.232/0001-
47

23/02/2021
10:07:14

Prezado pregoeiro, não conseguimos chegar a estes valores infelizmente

Pregoeiro 23/02/2021
10:08:25

Para MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - Grato pela informação. Daremos
prosseguimento com a recusa das propostas e convocação do próximo fornecedor.

Pregoeiro 23/02/2021
10:10:48

Para FACHINELI COMUNICACAO LTDA - Sr. fornecedor, sua proposta está muito acima do
preço estimado. Para possibilidade de aceitação os preços devem ser: 136,79 / 113,46 /
104,47 / 104,47 / 104,47, na ordem dos itens. Há possibilidade de chegarmos a estes

valores?
08.804.362/0001-

47
23/02/2021
10:16:40

Prezado sr Pregoeiro, bom dia. Infelizmente apresentamos nosso melhor valor. Não temos
como reduzir

Pregoeiro 23/02/2021
10:23:27

Para FACHINELI COMUNICACAO LTDA - Grato pela informação.

Pregoeiro 23/02/2021
10:26:26

Senhores, considerando a impossibilidade de aceitação de propostas acima dos valores
estimados, bem como a falta de êxito na negociação CANCELAREMOS os itens, restando o

pregão como fracassado.
Pregoeiro 23/02/2021

10:26:41
Agradecemos a participação de todos.

Sistema 23/02/2021
10:29:24

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 23/02/2021
10:31:16

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/02/2021 às 11:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

18/02/2021
11:58:00

Previsão de Reabertura: 18/02/2021 14:00:00.  Motivo: Suspenderemos o pregão para intervalo
de almoço, retornaremos logo mais, ás 14h, para continuidade do certame. Na oportunidade
convocaremos anexo de proposta ajustada e documento complementar.

Reativado 18/02/2021
14:03:33

Suspensão
Administrativa

18/02/2021
16:03:00

Previsão de Reabertura: 23/02/2021 09:30:00.  Motivo: Suspenderemos o pregão para análise
de viabilidade da proposta enviada, reabriremos o pregão, TERÇA-FEIRA, 23/02/2021 ás
09h30min.

Reativado 23/02/2021
09:31:06

Abertura de Prazo 23/02/2021
10:29:24 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

23/02/2021
10:31:16 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/02/2021 às 11:00:00.

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 11:24 horas do dia 23 de fevereiro de 2021, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
HELTON TARCISIO DE OLIVEIRA SILVA 
Pregoeiro Oficial

LUANA SANTOS DA SILVA
Equipe de Apoio

FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE
Equipe de Apoio

javascript:self.print()


08/03/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 12/12

Voltar   


