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Pregão Eletrônico

926208.92022 .5648 .4571 .68025258

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00009/2022

 
Às 09:00 horas do dia 23 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 020/2022 de 14/01/2022, 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
006.926208/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado – STFC, para recepção de ligações na
Modalidade Discagem Direta Gratuita (DDG) Ilimitado, utilizando prefixo 0800, número único com tarifa fixa mensal, que receba
ligações gratuitas em âmbito nacional, com habilitação para receber chamadas locais e interurbanas, oriundas de telefones fixos
ou móveis, no sistema de tarifação reversa, que suporte no mínimo 10 chamadas simultâneas.. 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: Chamadas locais fixo-fixo stfc-local-ff
Descrição Complementar: Prestação de serviço telefônico fixo comutado – STFC, para recepção de ligações na Modalidade
Discagem Direta Gratuita (DDG) Ilimitado, utilizando prefixo 0800, ou seja, um número único com tarifa fixa mensal, que
receba ligações gratuitas em âmbito nacional, com habilitação para receber chamadas locais e interurbanas, oriundas de
telefones fixos ou móveis, no sistema de tarifação reversa, que suporte no mínimo 10 chamadas simultâneas, devidamente
autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, na forma de execução indireta.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: MINUTOS
Valor Estimado: R$ 999,7500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,50

Aceito para: BRIGHT TELECOM EIRELI, pelo melhor lance de R$ 59.940,0000 e com valor negociado a R$ 999,0000 .

Histórico
Item: 1 - Chamadas locais fixo-fixo stfc-local-ff

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
38.292.523/0001-21 BRIGHT TELECOM

EIRELI
Sim Sim 1 R$ 59.985,0000 R$ 59.985,0000 22/06/2022

18:10:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço telefônico fixo comutado – STFC, para recepção de
ligações na Modalidade Discagem Direta Gratuita (DDG) Ilimitado, utilizando prefixo 0800, ou seja, um número único com
tarifa fixa mensal, que receba ligações gratuitas em âmbito nacional, com habilitação para receber chamadas locais e
interurbanas, oriundas de telefones fixos ou móveis, no sistema de tarifação reversa, que suporte no mínimo 10 chamadas
simultâneas, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, na forma de execução indireta. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.168.895/0001-88 ORBITEL
TELECOMUNICACOES
E INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 180.000,0000 R$ 180.000,0000 22/06/2022
15:54:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço telefônico fixo comutado – STFC, para recepção de
ligações na Modalidade Discagem Direta Gratuita (DDG) Ilimitado, utilizando prefixo 0800, ou seja, um número único com
tarifa fixa mensal, que receba ligações gratuitas em âmbito nacional, com habilitação para receber chamadas locais e
interurbanas, oriundas de telefones fixos ou móveis, no sistema de tarifação reversa, que suporte no mínimo 10 chamadas
simultâneas, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, na forma de execução indireta. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 180.000,0000 37.168.895/0001-88 23/06/2022 09:00:04:643
R$ 59.985,0000 38.292.523/0001-21 23/06/2022 09:00:04:643
R$ 60.000,0000 37.168.895/0001-88 23/06/2022 09:28:06:760
R$ 59.984,0000 38.292.523/0001-21 23/06/2022 09:28:33:450
R$ 59.940,0000 38.292.523/0001-21 23/06/2022 09:29:22:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações
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Encerramento
análise de
propostas

23/06/2022
09:07:24

Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 23/06/2022
09:20:05 Item aberto para lances.

Encerramento 23/06/2022
09:31:23 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

23/06/2022
09:31:23 Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

23/06/2022
09:43:34 Convocado para envio de anexo o fornecedor BRIGHT TELECOM EIRELI, CNPJ/CPF: 38.292.523/0001-21.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

23/06/2022
10:13:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRIGHT TELECOM EIRELI, CNPJ/CPF:
38.292.523/0001-21.

Aceite de
proposta

23/06/2022
10:31:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRIGHT TELECOM EIRELI, CNPJ/CPF: 38.292.523/0001-21,
pelo melhor lance de R$ 59.940,0000 e com valor negociado a R$ 999,0000. Motivo: Valores ajustados
no sistema, conforme negociação realizada com a Licitante, nos termos do item 7.28 do Edital.

Habilitação de
fornecedor

23/06/2022
14:02:20

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRIGHT TELECOM EIRELI, CNPJ/CPF: 38.292.523/0001-
21, pelo melhor lance de R$ 59.940,0000 e com valor negociado a R$ 999,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 23/06/2022
09:00:05

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 23/06/2022
09:01:19

Bom dia Senhores Licitantes. Estamos iniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n.º
009/2022 do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina.

Pregoeiro 23/06/2022
09:01:54

Analisaremos preliminarmente as propostas apresentadas para o item licitado, e
posteriormente será aberta a fase de lances. Por favor, permaneçam conectados.

Sistema 23/06/2022
09:20:05

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

Sistema 23/06/2022
09:20:05

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

Sistema 23/06/2022
09:31:23

O item 1 está encerrado.

Sistema 23/06/2022
09:31:28

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

Pregoeiro 23/06/2022
09:32:50

Prezados Licitantes, passaremos à fase de negociação das propostas para o item licitado, nos
termos do item 7.27 do Edital. Por favor, permaneça conectado.

Pregoeiro 23/06/2022
09:33:49

Para BRIGHT TELECOM EIRELI - Senhor Licitante. Questionamos: há possibilidade de redução
do valor proposto para o item licitado?

38.292.523/0001-
21

23/06/2022
09:39:21

Sr pregoeiro não conseguimos reduzir mais !

Pregoeiro 23/06/2022
09:40:50

Para BRIGHT TELECOM EIRELI - Ok Senhor Licitante, obrigado pela resposta.

Pregoeiro 23/06/2022
09:41:29

Prezados, realizaremos a convocação da licitante classificada provisoriamente em primeiro
lugar para o item licitado.

Pregoeiro 23/06/2022
09:42:09

Para BRIGHT TELECOM EIRELI - Senhor Licitante, será convocado anexo para o seja
encaminhado a Proposta Atualizada (Anexo III do Edital) relativamente ao último lance

ofertados/negociados para o item licitado, nos termos do item 7.27.2 do Edital.
Pregoeiro 23/06/2022

09:42:34
Para BRIGHT TELECOM EIRELI - A Proposta Atualizada deverá conter todos as informações
exigidas conforme modela do Anexo III (Modelo Proposta Comercial) do Edital, sob pena de

desclassificação.
Pregoeiro 23/06/2022

09:42:57
Para BRIGHT TELECOM EIRELI - Sugerimos que o Licitante utilize o Modelo Proposta

Comercial que se encontra no site do Coren/SC em formato Word, visando facilitar e agilizar
o andamento do certame.

Pregoeiro 23/06/2022
09:43:20

Para BRIGHT TELECOM EIRELI - O prazo para enviar a proposta atualizada será de 02 (duas)
horas, contados da convocação do Pregoeiro, com base no item 7.27.2 do Edital.

Pregoeiro 23/06/2022
09:43:27

Para BRIGHT TELECOM EIRELI - Procedermos à convocação.

Sistema 23/06/2022
09:43:34

Senhor fornecedor BRIGHT TELECOM EIRELI, CNPJ/CPF: 38.292.523/0001-21, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 23/06/2022
10:13:55

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRIGHT TELECOM EIRELI, CNPJ/CPF: 38.292.523/0001-21,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 23/06/2022
10:19:19

Acusamos o recebimento do documento solicitado.

Pregoeiro 23/06/2022 Prezados Licitantes, analisaremos a conformidade e aceitabilidade da proposta classificada
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10:22:58 provisoriamente em primeiro lugar para o item licitado, nos termos dos itens 7.29 e 8.1 do
Edital. Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 23/06/2022
10:29:52

Senhores Licitantes, ao analisar a Proposta Atualizada, constatamos que as especificações e
valores estão em conformidade com as exigências estabelecida pelo instrumento

convocatório.
Pregoeiro 23/06/2022

10:30:04
Passaremos a fase de habilitação do presente certame, nos termos do item 8.15 do Edital.

Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 23/06/2022

10:30:37
Senhores Licitantes, informamos que com o intuito de realizamos a verificação dos

documentos habilitação de forma satisfatória, suspendermos a presente sessão nesse
momento, e retornaremos às 11h30mim no dia de hoje (23/06/2022). Por favor, esteja

conectado.
Pregoeiro 23/06/2022

11:31:56
Diante do horário de almoço, suspenderemos novamente a sessão e retornaremos com a

mesma, no dia de hoje (23/06/2022), às 14h00min. Por favor, estejam conectados.
Pregoeiro 23/06/2022

14:00:34
Estamos retornando aos trabalhos do Pregão Eletrônico nº 009/2022 do Coren/SC.

Pregoeiro 23/06/2022
14:01:30

Prezados Licitantes, após analisarmos todos os documentos de habilitação da licitante
classificada provisoriamente em primeiro lugar para o item licitado, ponderando as exigências

estabelecidas nos itens 9.1, 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3 e 9.7.4 do Edital, bem como todos os seus
subitens.

Pregoeiro 23/06/2022
14:01:48

Considerando que a Licitante cumpriu com todas as exigências de habilitação fixadas no
instrumento convocatório, nos termos do item 9.11 do Edital declaro a empresa BRIGHT

TELECOM EIRELI habilitada e vencedora do presente certame.
Pregoeiro 23/06/2022

14:02:04
Agradecemos a participação de todos os licitantes!

Sistema 23/06/2022
14:02:20

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 23/06/2022
14:02:47

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/06/2022 às 14:32:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 10/06/2022 08:46:39
Abertura da sessão

pública 23/06/2022 09:00:05 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 23/06/2022 09:20:04 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 23/06/2022 09:31:28 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 23/06/2022 14:02:20 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 23/06/2022 14:02:47 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/06/2022 às 14:32:00.

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 14:32 horas do dia 23 de junho de 2022, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
RONALDO PIERRI 
Pregoeiro Oficial

ODIRLEI FERREIRA DA SILVA
Equipe de Apoio

MATHEUS RUFINO DOS SANTOS
Equipe de Apoio

Voltar   
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