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PROCESSO 64/2019                                                PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2019 
– SMS 

 
ATA Nº 01/2019 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2020, às 09:00 horas, reuniram-se a 
Pregoeira e a Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico 
nº 68/2019, que tem por objeto a Contratação de Serviço de Pacote de Minutagem de 
Voz sobre IP (VOIP) para realização de Chamadas para Móvel, nas modalidades VC1, 
VC2 e VC3 através do fornecimento de um tronco SIP em chamadas originadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, realizado através do Portal de Compras Caixa, no 
endereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. Aberta a sessão, certificou-se que, de 
acordo com os registros capturados, credenciaram-se para participar do presente Processo 
Licitatório, as empresas constantes da “Lista Licitantes Credenciados”, anexa.  
Apresentaram propostas as empresas: INOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO 
LTDA e OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME. Esclarece-se que, 
por inconsistência sistêmica no Portal Caixa, o ofício n° 07/GAB/SMS/2020 da Secretaria 
Requerente, em complemento ao ofício 05/GAB/SMS/2020, que trata da complementação 
aos "REQUISITOS FUNCIONAIS" e "REQUISITOS TÉCNICOS (PARA A 
CONTRATADA)", não foi visualizado pelos licitantes quando da sua inclusão, sendo que, 
tomamos conhecimento de tal erro somente no horário de abertura das propostas, motivo 
pelo qual o mesmo foi enviado via e-mail às proponentes participantes e, portanto, sendo 
necessária a prorrogação do prazo para inclusão de propostas (e-mail anexo).  Durante a fase 
de análise de propostas, não foi possível a visualização completa das propostas, sendo 
necessário contato com a Equipe de T.I. do Portal Caixa para correção e retorno de fase para 
que fosse possível a análise da documentação. Procedida à análise, certificou-se que as 
Empresas atendem as exigências editalícias, sendo-as consideradas classificadas. No horário 
estipulado, iniciou-se a fase de lances. Encerrada a etapa competitiva no sistema eletrônico, 
com acréscimo do período randômico, em que o término da sessão foi aleatoriamente 
determinado pelo próprio sistema, revelou-se a classificação do menor preço: 

 OPT JUNTOS TECNOLOGIA - R$ 0,11 o minuto, totalizando R$ 15.400,00.  
Dando continuidade aos trabalhos, às 13:30 horas, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) 
hora à Participante com menor preço, para envio da documentação de habilitação e da 
proposta readequada. Procedida a análise dos documentos de habilitação e da proposta 
ajustada, com avaliação da documentação técnica realizada pelo Sr. Paulo Robson 
Fernandes - Coordenador de Tecnologia da Informação - Secretaria Municipal da Saúde de 
Lages (e-mail anexo), certificou-se que a empresa apresentou os documentos em plena 
vigência, sem restrições, atendendo todas as exigências editalícias, sendo-a considerada 
habilitada. Ato contínuo, às 17:15 horas, foi concedido o prazo para manifestação da 
intenção de recurso, sendo que houve manifestação neste sentido, pela Empresa INOVA, 
nos termos: “A Inova Soluções em Telecomunicações irá entrar com recurso em relação 
aos atestados de capacidade técnica e aos prazos estendidos disponibilizados para inclusão 
e/ou correção de dados”, a qual, em face de ter sido motivada, foi aceita pela Pregoeira, 
entretanto, nova e reiteradamente, como em outras fases anteriores deste certame, o sistema 
voltou a apresentar inconsistência e não avançou para a fase de agendamento do recurso e 
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contrarrazões (prints de tela anexos). As 18:00 horas a sessão foi encerrada devido o horário 
de expediente do setor de Licitações. Em 23/01 as 08:00 horas, foi reaberta a sessão e 
realizado contato com a equipe de T.I. do Portal Caixa, assim que corrigido o erro, as 11:00 
horas, deu-se andamento ao certame. Ante o exposto, a empresa INOVA SOLUÇÕES EM 
TELECOMUNICAÇÃO LTDA conta, a partir de hoje, com o prazo de 03 dias para 
interposição das razões recursais nos termos do subitem 10.2 e seguintes do edital. Registra-
se que a adjudicação fica condicionada ao parecer final da Procuradoria Geral do Município 
a respeito do recurso e contrarrazões. Para efeito de registro, de conhecimento e de 
publicidade, da presente ata, está-se encaminhando uma via à Secretaria Requisitante. Nada 
mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai 
devidamente assinada. 
 

 
Janaína Martins Machado 

Pregoeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Henrique Roberto Arruda Menegueli 

Equipe de Apoio 


