
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR - SERVIÇO

NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADM REG MS - (MS)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR / Nº

Processo: 051/2021)

 

     às 10:33:12 horas do dia 25/06/2021 no endereço RUA MARCINO DOS SANTOS 401,

bairro CACHOEIRA II, da cidade de CAMPO GRANDE - MS, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). LORENE AIR NERES MARCAL, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 051/2021 - 2021/031/2021 que tem por objeto Registro de Preços para futura e

eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de link de internet via satélite,

para atender o SENAR-AR/MS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - ATENDIMENTO NA REGIÃO PANTANAL - LOTE 1: Link de internet via satélite de

alta velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta)

GB e Instalação de antena e equipamentos para o link de internet

Lote (2) - ATENDIMENTO NA REGIÃO CENTRO NORTE - LOTE 2: Link de internet via

satélite de alta velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote de franquia mínima de 50

(cinquenta) GB e Instalação de antena e equipamentos para o link de internet

Lote (3) - ATENDIMENTO NA REGIÃO LESTE - LOTE 3: Link de internet via satélite de alta

velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e

Instalação de antena e equipamentos para o link de internet

Lote (4) - ATENDIMENTO NA REGIÃO SUDOESTE - LOTE 4: Link de internet via satélite

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/06/2021 16:43:35:258 RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 155.635,20

25/06/2021 09:44:04:039 TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA SATELITE EIRELI  R$ 1.089.446,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/06/2021 16:43:35:258 RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 363.148,80

25/06/2021 09:44:49:778 TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA SATELITE EIRELI  R$ 2.542.041,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/06/2021 16:43:35:258 RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 415.027,20

25/06/2021 09:45:23:465 TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA SATELITE EIRELI  R$ 2.905.190,40
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de alta velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote de franquia mínima de 50

(cinquenta) GB e Instalação de antena e equipamentos para o link de internet

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - ATENDIMENTO NA REGIÃO PANTANAL - LOTE 1: Link de internet via satélite de

alta velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta)

GB e Instalação de antena e equipamentos para o link de internet

Lote (2) - ATENDIMENTO NA REGIÃO CENTRO NORTE - LOTE 2: Link de internet via

satélite de alta velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote de franquia mínima de 50

(cinquenta) GB e Instalação de antena e equipamentos para o link de internet

Lote (3) - ATENDIMENTO NA REGIÃO LESTE - LOTE 3: Link de internet via satélite de alta

velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e

Instalação de antena e equipamentos para o link de internet

Lote (4) - ATENDIMENTO NA REGIÃO SUDOESTE - LOTE 4: Link de internet via satélite

de alta velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote de franquia mínima de 50

(cinquenta) GB e Instalação de antena e equipamentos para o link de internet

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 25/06/2021, às 10:46:39 horas, no lote (1) - ATENDIMENTO NA REGIÃO

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/06/2021 16:43:35:258 RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 855.993,60

25/06/2021 09:46:14:336 TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA SATELITE EIRELI  R$ 5.991.955,20

Data-Hora Fornecedor Lance

25/06/2021 10:39:11:483 RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 154.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/06/2021 10:48:45:363 RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 346.080,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/06/2021 11:01:04:512 RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 404.650,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/06/2021 11:15:18:234 RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 830.310,00
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PANTANAL - LOTE 1: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10

Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e

equipamentos para o link de internet -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 25/06/2021, às 15:12:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/06/2021, às 15:12:53 horas, no lote (1) - ATENDIMENTO NA REGIÃO

PANTANAL - LOTE 1: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10

Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e

equipamentos para o link de internet -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação dos valores e avaliação

dos documentos de habilitação, declaramos a licitante RURALWEB TELECOMUNICACOES

LTDA (05.857.540/0001-00) vencedora do lote I, no valor total de R$ 142.920,00 (cento e

quarenta e dois mil e novecentos e vinte reais). No dia 28/06/2021, às 16:20:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/06/2021, às 16:20:03 horas, no lote (1) - ATENDIMENTO NA REGIÃO

PANTANAL - LOTE 1: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10

Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e

equipamentos para o link de internet -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a inexistência de interposição de recurso,

seguiremos com os procedimentos do processo licitatório. Licitante vencedora: RURALWEB

TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 05.857.540/0001-00).

 

    No dia 28/06/2021, às 16:20:03 horas, no lote (1) - ATENDIMENTO NA REGIÃO

PANTANAL - LOTE 1: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10

Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e

equipamentos para o link de internet -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA com o valor R$

142.920,00.

 

    No dia 25/06/2021, às 10:59:56 horas, no lote (2) - ATENDIMENTO NA REGIÃO

CENTRO NORTE - LOTE 2: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de

10 Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e

equipamentos para o link de internet -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 25/06/2021, às 15:14:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

28/06/2021 Página 3 de 7



    No dia 25/06/2021, às 15:14:24 horas, no lote (2) - ATENDIMENTO NA REGIÃO

CENTRO NORTE - LOTE 2: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de

10 Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e

equipamentos para o link de internet -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação dos valores e avaliação

dos documentos de habilitação, declaramos a licitante RURALWEB TELECOMUNICACOES

LTDA (05.857.540/0001-00) vencedora do lote II, no valor total de R$ 333.480,00 (trezentos

e trinta e três mil e quatrocentos e oitenta reais). No dia 28/06/2021, às 16:20:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/06/2021, às 16:20:36 horas, no lote (2) - ATENDIMENTO NA REGIÃO

CENTRO NORTE - LOTE 2: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de

10 Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e

equipamentos para o link de internet -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a inexistência de interposição de recurso,

seguiremos com os procedimentos do processo licitatório. Licitante vencedora: RURALWEB

TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 05.857.540/0001-00).

 

    No dia 28/06/2021, às 16:20:36 horas, no lote (2) - ATENDIMENTO NA REGIÃO

CENTRO NORTE - LOTE 2: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de

10 Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e

equipamentos para o link de internet -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA com o valor R$

333.480,00.

 

    No dia 25/06/2021, às 11:12:58 horas, no lote (3) - ATENDIMENTO NA REGIÃO LESTE -

LOTE 3: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote

de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e equipamentos para o link

de internet -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 25/06/2021,

às 15:15:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2021, às 15:15:46 horas, no lote (3) - ATENDIMENTO NA REGIÃO LESTE -

LOTE 3: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote

de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e equipamentos para o link

de internet -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Após negociação dos valores e avaliação dos documentos de habilitação,

declaramos a licitante RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA (05.857.540/0001-00)

vencedora do lote III, no valor total de R$ 381.120,00 (trezentos e oitenta e um mil e cento e

vinte reais). No dia 28/06/2021, às 16:20:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 28/06/2021, às 16:20:51 horas, no lote (3) - ATENDIMENTO NA REGIÃO LESTE -

LOTE 3: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote

de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e equipamentos para o link

de internet -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a inexistência de interposição de recurso, seguiremos com os

procedimentos do processo l ic i ta tór io .  L ic i tante  vencedora:  RURALWEB

TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 05.857.540/0001-00) .

 

    No dia 28/06/2021, às 16:20:51 horas, no lote (3) - ATENDIMENTO NA REGIÃO LESTE -

LOTE 3: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote

de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e equipamentos para o link

de internet -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA com o valor R$ 381.120,00.

 

    No dia 25/06/2021, às 11:24:45 horas, no lote (4) - ATENDIMENTO NA REGIÃO

SUDOESTE - LOTE 4: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10

Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e

equipamentos para o link de internet -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 25/06/2021, às 15:16:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/06/2021, às 15:16:59 horas, no lote (4) - ATENDIMENTO NA REGIÃO

SUDOESTE - LOTE 4: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10

Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e

equipamentos para o link de internet -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação dos valores e avaliação

dos documentos de habilitação, declaramos a licitante RURALWEB TELECOMUNICACOES

LTDA (05.857.540/0001-00) vencedora do lote IV, no valor total de R$ 786.060,00

(setecentos e oitenta e seis mil e sessenta reais). No dia 28/06/2021, às 16:21:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/06/2021, às 16:21:06 horas, no lote (4) - ATENDIMENTO NA REGIÃO

SUDOESTE - LOTE 4: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10

Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e

equipamentos para o link de internet -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a inexistência de interposição de recurso,

seguiremos com os procedimentos do processo licitatório. Licitante vencedora: RURALWEB

TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 05.857.540/0001-00).
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    No dia 28/06/2021, às 16:21:06 horas, no lote (4) - ATENDIMENTO NA REGIÃO

SUDOESTE - LOTE 4: Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10

Megas e pacote de franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e

equipamentos para o link de internet -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA com o valor R$

786.060,00.

 

    No dia 25/06/2021, às 09:35:24 horas, a autoridade competente da licitação - MAURICIO

KOJI SAITO - substitui o Pregoeiro RENISE MARQUES DE SOUSA. O motivo da alteração

foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

 

    No dia 25/06/2021, às 09:44:04 horas, o Pregoeiro da licitação - LORENE AIR NERES

MARCAL - desclassificou a proposta do fornecedor - TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA

SATELITE EIRELI, no lote (1) - ATENDIMENTO NA REGIÃO PANTANAL - LOTE 1: Link de

internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote de franquia

mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e equipamentos para o link de internet.

O motivo da desclassificação foi: A licitante apresentou valor da proposta acima do valor

estipulado para o lote. Valor máximo aceitável seria de R$ 155.635,20. Conforme consta no

Edital: .2.1. Para efeito de seleção será considerado o �MENOR PREÇO POR LOTE�,

observados os preços unitários máximos constantes no Termo de Referência � ANEXO I

deste Edital.

 

    No dia 25/06/2021, às 09:44:49 horas, o Pregoeiro da licitação - LORENE AIR NERES

MARCAL - desclassificou a proposta do fornecedor - TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA

SATELITE EIRELI, no lote (2) - ATENDIMENTO NA REGIÃO CENTRO NORTE - LOTE 2:

Link de internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote de

franquia mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e equipamentos para o link de

internet. O motivo da desclassificação foi: A licitante apresentou valor da proposta acima do

valor estipulado para o lote. Valor máximo aceitável seria de R$ 363.148,80. Conforme

consta no Edital: .2.1. Para efeito de seleção será considerado o �MENOR PREÇO POR

LOTE�, observados os preços unitários máximos constantes no Termo de Referência �

ANEXO I deste Edital.

 

    No dia 25/06/2021, às 09:45:23 horas, o Pregoeiro da licitação - LORENE AIR NERES

MARCAL - desclassificou a proposta do fornecedor - TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA

SATELITE EIRELI, no lote (3) - ATENDIMENTO NA REGIÃO LESTE - LOTE 3: Link de

internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote de franquia

mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e equipamentos para o link de internet.

O motivo da desclassificação foi: A licitante apresentou valor da proposta acima do valor
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estipulado para o lote. Valor máximo aceitável seria de R$ 415.027,20. Conforme consta no

Edital: .2.1. Para efeito de seleção será considerado o �MENOR PREÇO POR LOTE�,

observados os preços unitários máximos constantes no Termo de Referência � ANEXO I

deste Edital.

 

    No dia 25/06/2021, às 09:46:14 horas, o Pregoeiro da licitação - LORENE AIR NERES

MARCAL - desclassificou a proposta do fornecedor - TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA

SATELITE EIRELI, no lote (4) - ATENDIMENTO NA REGIÃO SUDOESTE - LOTE 4: Link de

internet via satélite de alta velocidade (banda larga) de 10 Megas e pacote de franquia

mínima de 50 (cinquenta) GB e Instalação de antena e equipamentos para o link de internet.

O motivo da desclassificação foi: A licitante apresentou valor da proposta acima do valor

estipulado para o lote. Valor máximo aceitável seria de R$ 855.993,60. Conforme consta no

Edital: .2.1. Para efeito de seleção será considerado o �MENOR PREÇO POR LOTE�,

observados os preços unitários máximos constantes no Termo de Referência � ANEXO I

deste Edital.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

LORENE AIR NERES MARCAL

Pregoeiro da disputa

 

MAURICIO KOJI SAITO

Autoridade Competente

 

TIFANNY YURI SATO

Membro Equipe Apoio

 

NILO ALVES FERRAZ JUNIOR

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
05.857.540/0001-00 RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA

21.557.625/0001-29 TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA SATELITE EIRELI
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