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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Secretaria de Comunicação Social da Presidencia da República

Empresa Brasil de Comunicação

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00016/2016 

Às 09:34 horas do dia 13 de junho de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados 
pelo instrumento legal 337/2015 de 15/07/2015, 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 002984/2014, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2016. Objeto: 
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por 
Assinatura via Satélite - DTH, com tecnologia digitalizada e/ou em alta definição (HD), com instalação, configuração, ativação e manutenção 
técnica, de 20 (vinte) pontos de recepção de sinais, sendo: 17 (dezessete) pontos SEM o serviço PREMIERE FC e 03 (três) pontos COM o serviço 
PREMIERE FC, para atendimento das necessidades da EBC, no Rio de Janeiro/RJ. Edital disponibilizado no site: www.ebc.com.br, no link acesso 
à informação, em seguida licitações e contratos.. 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: Inatalação/Manutenção - Circuito Fechado TV
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio 
por Assinatura via Satélite - DTH, com tecnologia digitalizada e/ou em alta definição (HD), com instalação, configuração, ativação e 
manutenção técnica, de 20 (vinte) pontos de recepção de sinais, sendo: 17 (dezessete) pontos SEM o serviço PREMIERE FC e 03 (três) pontos 
COM o serviço PREMIERE FC, para atendimento das necessidades da EBC, no Rio de Janeiro/RJ.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Mês
Valor estimado: R$ 29.896,4000 Situação: Cancelado na aceitação 



Histórico

Item: 1 - Inatalação/Manutenção - Circuito Fechado TV
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro) 

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EP
P

Declaração 
ME/EPP/COO

P
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

08.804.362/0001-47 FACHINELI 
COMUNICACAO LTDA - 
ME

Sim Sim 12 R$ 3.000,0000 R$ 36.000,0000 03/06/2016
10:31:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite - DTH, com tecnologia 
digitalizada e/ou em alta definição (HD), com instalação, configuração, ativação e manutenção técnica, de 20 (vinte) pontos de recepção de sinais, sendo: 17 (dezessete) pontos SEM o serviço PREMIERE FC e 03 

(três) pontos COM o serviço PREMIERE FC, para atendimento das necessidades da EBC, no Rio de Janeiro/RJ. 

07.017.934/0001-85 VALE DO RIBEIRA 
INTERNET LTDA - ME

Sim Sim 12 R$ 8.000,0000 R$ 96.000,0000 12/06/2016
23:40:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite - DTH, com tecnologia 
digitalizada e/ou em alta definição (HD), com instalação, configuração, ativação e manutenção técnica, de 20 (vinte) pontos de recepção de sinais, sendo: 17 (dezessete) pontos SEM o serviço PREMIERE FC e 03 

(três) pontos COM o serviço PREMIERE FC, para atendimento das necessidades da EBC, no Rio de Janeiro/RJ. 

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 96.000,0000 07.017.934/0001-85 13/06/2016 09:34:24:573

R$ 36.000,0000 08.804.362/0001-47 13/06/2016 09:34:24:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Aberto
13/06/2016
09:38:45

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

13/06/2016
09:41:35

Batida iminente. Data/hora iminência: 13/06/2016 09:56:35.

Encerrado 13/06/2016 Item encerrado



09:58:24

Cancelado na 
aceitação

13/06/2016
10:32:10

Item cancelado na aceitação. Motivo: o Pregão foi considerado fracassado, pois não todas as propostas para o 
item se encontravam acima do estimado no Edital, portanto, impossível de contratação da EBC. Na sequência 
daremos continuidade às demais fases do certame

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 13/06/2016 09:35:45 Senhores Licitantes, bom dia! Estamos iniciando o certame e informamos que estamos verificando as
propostas e os lances iniciais inseridos no sistema. Aguardem!

Pregoeiro 13/06/2016 09:38:28 Senhores licitantes, informamos que valores acima do estimado no Edital serão de impossível
contratação com a EBC. Deste modo, solicitamos que após a abertura da fase de lances informem seus

lances para que se enquadrem dentro do valor estimado e de possível contratação.

Pregoeiro 13/06/2016 09:41:14 Senhores dentro de instantes iniciaremos a fase aleatória, por favor insiram seus lances no sistema.

Sistema 13/06/2016 09:41:35 O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:56 de 13/06/2016, após isso entrará(ão) no encerramento
aleatório.

Sistema 13/06/2016 09:59:01 Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas.
Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 13/06/2016 10:11:24 Para FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME - Senhor Licitante, bom dia, com foi informado no
chat solicitamos a redução de seu último valor ofertado, pois este se encontra acima do estimado no

Edital e portanto, impossível de ser contratado pela EBC.

Pregoeiro 13/06/2016 10:16:17 Para FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, estamos aguardando sua resposta
para negociação de seu último valor ofertado, como tentativa de que o certame não se dê por

fracassado.

08.804.362/0001-47 13/06/2016 10:16:36 Bom dia Srº Pregoeiro

08.804.362/0001-47 13/06/2016 10:19:51 estamos verificando autorização para redução do valor

08.804.362/0001-47 13/06/2016 10:20:10 pedimos gentileza que aguarde 10 minutos

Pregoeiro 13/06/2016 10:20:16 Para FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME - Bom dia senhor licitante, aguardamos sua resposta
urgente!!!



08.804.362/0001-47 13/06/2016 10:26:27 prezado sr pregoeiro, bom dia. infelizmente não temos como reduzir o valor

08.804.362/0001-47 13/06/2016 10:26:42 a última proposta apresentada é a nossa melhor proposta

Pregoeiro 13/06/2016 10:28:03 Para FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME - Ok senhor licitante, agradecemos sua participação
no certame.

08.804.362/0001-47 13/06/2016 10:29:50 ok sr pregoeiro. bom dia

Pregoeiro 13/06/2016 10:31:25 Informamos que o Pregão foi considerado fracassado, pois não todas as propostas para o item se
encontravam acima do estimado no Edital, portanto, impossível de contratação da EBC. Na sequência

daremos continuidade às demais fases do certame.

Sistema 13/06/2016 10:32:10 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 13/06/2016 10:33:26 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/06/2016 às 11:00:00.

 

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 13/06/2016 10:32:10 Abertura de prazo para intenção de recurso 

Informado
Fechamento de Prazo

13/06/2016 10:33:26 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/06/2016 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 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessão às 11:02 horas do dia 13 de junho de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 

ANDRE LUIZ ALVARENGA CALANDRIN 
Pregoeiro Oficial

MONICA TAVARES FERREIRA LIMA
Equipe de Apoio



PABLO REGIO DE SOUSA UCHOA
Equipe de Apoio

NEIRE MARIS MARQUES
Equipe de Apoio


