
Dispensa eletrônica 7/2022

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de
Referência.

Bloco Recado Material: Papel , Comprimento: 102 MM, Cor: Amarela , Largura: 76 MM, Características Adicionais:
Auto-Adesivo, Removível, Post-It , Quantidade Folhas: 100 U

Unidade
60

Fracassado e Homologado
R$ 4,5000

Quantidade:

Situação:

Propostas do item 1

44.739.200/0001-36 - DWAN DE PAULA STUART 12959114779 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 50,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: BLOCO RECADO
Modelo/versão: BLOCO RECADO
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: BLOCO RECADO

Valor negociado: R$ 6,0000

45.169.346/0001-56 - FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 4,5000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: ADELBRAS/SIMILAR
Modelo/versão: 100FOLHAS
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada:
Bloco Recado Material: Papel , Comprimento: 102 MM, Cor: Amarela , Largura: 76 MM, Características
Adicionais: Auto-Adesivo, Removível, Post-It , Quantidade Folhas: 100 U

36.895.360/0001-46 - ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 8,8700 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: SIMILAR
Modelo/versão: SIMILAR
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: BLOCO RECADO

Item 1 - Bloco Recado

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 26/05/2022 15:49:14 até 31/05/2022 07:59:59

Emergencial: Não
Período para envio de lances: 31/05/2022 08:00:00 até 31/05/2022 14:00:00
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Propostas do item 1

46.445.874/0001-53 - IRINEU DE JESUS 04585608800 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 7,9000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante:  POP Office
Modelo/versão: Post it
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Bloco Recado Material: Papel , Comprimento: 102 MM, Cor: Amarela , Largura: 76 MM,
Características Adicionais: Autoadesivo, Removível, Post-It , Quantidade Folhas: 100 U

41.341.848/0001-61 - MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 10,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: joccar
Modelo/versão: jocar
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Bloco Recado Material: Papel , Comprimento: 102 MM, Cor: Amarela , Largura: 76 MM,
Características Adicionais: Auto-Adesivo, Removível, Post-It , Quantidade Folhas: 100 U

Lances do item 1
R$ 7,000031/05/2022 11:26:36 44.739.200/0001-36

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

31/05/2022 14:00:06

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Sr. licitante, boa tarde, está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor
se manifestar via “chat”.

31/05/2022 14:04:10

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Sr. Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA 06051230394, CNPJ 45.169.346/0001-56,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 31/05/2022.
Justificativa: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo,
proposta comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

31/05/2022 14:29:02

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Sr. Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA 06051230394, CNPJ 45.169.346/0001-56,
você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no
Acórdão 2637/2015, com a finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da
Administração, mesmo que a menor proposta seja inferior à estimativa do certame..

31/05/2022 14:30:25

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Prezado Licitante, solicitamos que esclareça qual a marca do produto ofertado em sua proposta. A proposta deverá
ser específica, ou seja, sem dúvidas acerca de qual produto se trata, sob pena de ser desclassificada conforme item 5
constante das "REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA".

31/05/2022 15:25:16

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Prezado Licitante, lembramos que o prazo para envio da proposta formal juntamente com as especificações
técnicas do objeto encerrará às 16:28h.

31/05/2022 15:43:58
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Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:00 de 31/05/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA 06051230394, CNPJ 45.169.346/0001-56.

31/05/2022 16:28:00

Enviado pelo participante 45.169.346/0001-56:
A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA
06051230394, CNPJ 45.169.346/0001-56, mantendo o valor de R$ 4,5000.

31/05/2022 19:09:15

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 01/06/2022. Justificativa: Solicitamos
verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial
ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

01/06/2022 10:38:00

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Informamos que, em razão de não termos recebido no prazo estipulado a sua proposta, procederemos à
desclassificação.

01/06/2022 10:40:06

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
negociação de valor do item 1. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a
finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

01/06/2022 10:44:59

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado Licitante, solicitamos que esclareça qual a marca do produto ofertado em sua proposta. A proposta deverá
ser específica, ou seja, sem dúvidas acerca de qual produto se trata, sob pena de ser desclassificada conforme item 5
constante das "REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA".

01/06/2022 10:47:56

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
ok

01/06/2022 11:23:55

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36, tendo informado o valor de R$ 6,0000.

01/06/2022 11:36:30

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:08 de 01/06/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36.

01/06/2022 11:40:08

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado Licitante, bom dia. Informamos que recebemos as propostas, referentes aos itens 1 e 4 e encaminharemos
ao Setor requisitante para análise e parecer. Quando tivermos um retorno, avisaremos aqui no chat.

01/06/2022 11:51:23

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
Muito obrigada.

01/06/2022 11:55:13

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado (a) Licitante, boa tarde. Está on-line? Favor se manifestar no chat.

01/06/2022 15:14:46

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Solicitamos eviar-nos um documento com as especificações do objeto ofertado em sua proposta.

01/06/2022 15:27:14

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
Boa tarde!

01/06/2022 15:33:28

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Boa tarde, vamos abrir o anexo em instantes e daremos o prazo de 1h para o envio do arquivo solicitado.

01/06/2022 15:34:35
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Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 01/06/2022. Justificativa: Solicitação de
arquivo com as especificações do objeto ofertado na proposta..

01/06/2022 15:36:23

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. (a) Licitante, lembramos que o prazo para envio do arquivo solicitado encerrará às 16:35h.

01/06/2022 16:18:42

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 01/06/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36.

01/06/2022 16:35:00

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado(a) Licitante, boa tarde. Recebemos o retorno positivo do Setor requisitante com relação ao atendimento
dos itens solicitados no Termo de Referência e os oferecidos nas propostas, entretanto, os valores ofertados ficaram
bem acima do apurado previamente. Dessa forma, daremos continuidade à sessão solicitando propostas aos
licitantes subsequentes na tentativa de encontrar valores dentro do estimado.

09/06/2022 16:34:16

Enviado pelo sistema para o participante 46.445.874/0001-53:
Sr.(a) Licitante, bom dia. Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência?
Favor se manifestar via “chat”.

10/06/2022 09:36:22

Enviado pelo sistema para o participante 46.445.874/0001-53:
Sr. Fornecedor IRINEU DE JESUS 04585608800, CNPJ 46.445.874/0001-53, você foi convocado para negociação
de valor do item 1. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a finalidade de
tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor proposta seja
inferior à estimativa do certame..

10/06/2022 09:52:47

Enviado pelo sistema para o participante 46.445.874/0001-53:
Sr. Fornecedor IRINEU DE JESUS 04585608800, CNPJ 46.445.874/0001-53, você foi convocado para enviar
anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 10/06/2022. Justificativa: Solicitamos verificar a
possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

10/06/2022 09:53:21

Enviado pelo participante 46.445.874/0001-53:
A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor IRINEU DE JESUS 04585608800, CNPJ 46.445.874/0001-53,
mantendo o valor de R$ 7,9000.

10/06/2022 10:23:41

Enviado pelo participante 46.445.874/0001-53:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:22 de 10/06/2022. 2 anexos foram enviados
pelo fornecedor IRINEU DE JESUS 04585608800, CNPJ 46.445.874/0001-53.

10/06/2022 10:53:22

Enviado pelo sistema para o participante 46.445.874/0001-53:
Prezado(a) Licitante, boa tarde. Tendo em vista que o valor ofertado ficou acima do estimado, procederemos a sua
desclassificação e daremos continuidade ao certame, solicitando propostas aos licitantes subsequentes na tentativa
de obter preço dentro do estimado.

10/06/2022 12:23:26

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr. Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46, você foi convocado
para negociação de valor do item 1. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com
a finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

10/06/2022 12:34:34

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr. Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46, você foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:34:00 do dia 10/06/2022. Justificativa:
Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta

10/06/2022 12:35:02
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Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 31/05/2022 14:00:06

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 31/05/2022 14:00:06

Convocação anexo - Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA
06051230394, CNPJ 45.169.346/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 31/05/2022 16:28:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de
melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial
ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da
área requisitante..

31/05/2022 14:29:02

Convocação negociação - Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO
SILVA 06051230394, CNPJ 45.169.346/0001-56 convocado para negociação de valor.

31/05/2022 14:30:25

Mensagens do chat do item 1

comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Prezado Licitante, solicitamos que esclareça qual a marca do produto ofertado em sua proposta. A proposta deverá
ser específica, ou seja, sem dúvidas acerca de qual produto se trata, sob pena de ser desclassificada conforme item 5
constante das "REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA".

10/06/2022 12:36:06

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:00 de 10/06/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46.

10/06/2022 14:34:00

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ICARO RODRIGUES
MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46. Motivo: Proposta desclassificada.

10/06/2022 14:40:20

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
Sr. Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ 41.341.848/0001-61, você foi convocado para
negociação de valor do item 1. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a
finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

10/06/2022 14:41:17

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
Sr. Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ 41.341.848/0001-61, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 10/06/2022. Justificativa: Solicitamos
verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial
ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

10/06/2022 14:41:50

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
Sr.(a) Licitante, informamos que terminaremos a sessão em instantes e retornaremos no dia 14/06/2022 às 9h,
entretanto o anexo para envio da proposta formalizada com as especificações do objeto permanecerá aberto até as
16:41h.

10/06/2022 16:19:29

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 10/06/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ 41.341.848/0001-61.

10/06/2022 16:41:00

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MAYMORE PRODUTOS
LIMPEZA EIRELI, CNPJ 41.341.848/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.

14/06/2022 10:37:49
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Eventos do item 1

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE
CARVALHO SILVA 06051230394, CNPJ 45.169.346/0001-56 manteve R$ 4,5000.

31/05/2022 19:09:15

Convocação anexo - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
01/06/2022 12:37:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

01/06/2022 10:38:00

Desclassificação - Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA
06051230394, CNPJ 45.169.346/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance:
R$ 4,5000. Motivo: O Licitante deixou de enviar a proposta e a documentação
solicitadas dentro do prazo estipulado..

01/06/2022 10:44:21

Convocação negociação - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para negociação de valor.

01/06/2022 10:44:59

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor DWAN DE PAULA
STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36 informou R$ 6,0000.

01/06/2022 11:36:30

Envio encerrado - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 finalizou o envio de anexo.

01/06/2022 11:40:08

Convocação anexo - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
01/06/2022 16:35:00. Motivo: Solicitação de arquivo com as especificações do objeto
ofertado na proposta..

01/06/2022 15:36:23

Desclassificação - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 7,0000, valor
negociado: R$ 6,0000. Motivo: Licitante ofertou valor na negociação que ainda assim
ficou acima do estimado..

10/06/2022 09:12:48

Convocação negociação - Fornecedor IRINEU DE JESUS 04585608800, CNPJ
46.445.874/0001-53 convocado para negociação de valor.

10/06/2022 09:52:47

Convocação anexo - Fornecedor IRINEU DE JESUS 04585608800, CNPJ
46.445.874/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
10/06/2022 11:53:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área

10/06/2022 09:53:21

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor IRINEU DE JESUS 04585608800,
CNPJ 46.445.874/0001-53 manteve R$ 7,9000.

10/06/2022 10:23:41

Envio encerrado - Fornecedor IRINEU DE JESUS 04585608800, CNPJ 46.445.874/0001-
53 finalizou o envio de anexo.

10/06/2022 10:53:22

Desclassificação - Fornecedor IRINEU DE JESUS 04585608800, CNPJ 46.445.874/0001-
53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 7,9000. Motivo: Licitante não
aceitou negociação e valor ofertado ficou acima do estimado..

10/06/2022 12:33:33

Convocação negociação - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218,
CNPJ 36.895.360/0001-46 convocado para negociação de valor.

10/06/2022 12:34:34

Convocação anexo - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ
36.895.360/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:

10/06/2022 12:35:02
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Eventos do item 1

10/06/2022 14:34:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

Convocação encerrada - Convocação de negociação de valor do fornecedor ICARO
RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46 encerrada
automaticamente.

10/06/2022 14:40:20

Desclassificação - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ
36.895.360/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 8,8700. Motivo:
Licitante não enviou, quando solicitado, no prazo concedido, proposta formalizada e
documento com as especificações do objeto..

10/06/2022 14:40:20

Convocação negociação - Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI,
CNPJ 41.341.848/0001-61 convocado para negociação de valor.

10/06/2022 14:41:17

Convocação anexo - Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ
41.341.848/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
10/06/2022 16:41:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

10/06/2022 14:41:50

Convocação encerrada - Convocação de negociação de valor do fornecedor MAYMORE
PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ 41.341.848/0001-61 encerrada automaticamente.

14/06/2022 10:37:49

Desclassificação - Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ
41.341.848/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 10,0000. Motivo:
Licitante não enviou, quando solicitado, no prazo concedido, proposta formalizada e
documento com as especificações do objeto..

14/06/2022 10:37:49

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação. 14/06/2022 10:37:49

Homologação - Item homologado. 29/06/2022 17:06:08
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Caneta Esferográfica Material: Plástico , Características Adicionais: Sextavada , Material Ponta: Esfera De Tungstênio
, Tipo Escrita: Grossa , Cor Tinta: Azul

Caixa 50 UN
1

Fracassado e Homologado
R$ 31,0100

Quantidade:

Situação:

Propostas do item 2

44.739.200/0001-36 - DWAN DE PAULA STUART 12959114779 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: CANETA ESFEROGRÁFICA
Modelo/versão: CANETA ESFEROGRÁFICA
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: CANETA ESFEROGRÁFICA

36.895.360/0001-46 - ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 61,0900 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: SIMILAR
Modelo/versão: SIMILAR
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: CANETA

44.010.279/0001-60 - IRENE DE OLIVEIRA 02845096712 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 30,9900 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: Compactor
Modelo/versão: Economic
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, FORMATO
CORPO SEXTAVADO, MATERIAL PONTA NÍQUEL PRATEADO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO
ESCRITA GROSSA 1.0mm, COR TINTA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES

41.341.848/0001-61 - MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 45,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: compactor
Modelo/versão: compator
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Caneta Esferográfica Material: Plástico , Características Adicionais: Sextavada , Material
Ponta: Esfera De Tungstênio , Tipo Escrita: Grossa , Cor Tinta: Azul

Lances do item 2
Nenhum lance foi registrado para o item 2.

Item 2 - Caneta Esferográfica

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:
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Lances do item 2
R$ 60,000031/05/2022 12:51:59 44.739.200/0001-36

Mensagens do chat do item 2

Enviado pelo sistema:
O item 2 está encerrado.

31/05/2022 14:00:06

Enviado pelo sistema para o participante 44.010.279/0001-60:
Sr. licitante, boa tarde, está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor
se manifestar via “chat”.

31/05/2022 14:05:18

Enviado pelo sistema para o participante 44.010.279/0001-60:
Sr. Fornecedor IRENE DE OLIVEIRA 02845096712, CNPJ 44.010.279/0001-60, você foi convocado para enviar
anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 31/05/2022. Justificativa: Solicitamos verificar a
possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

31/05/2022 14:32:44

Enviado pelo sistema para o participante 44.010.279/0001-60:
Sr. Fornecedor IRENE DE OLIVEIRA 02845096712, CNPJ 44.010.279/0001-60, você foi convocado para
negociação de valor do item 2. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a
finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

31/05/2022 14:34:14

Enviado pelo sistema para o participante 44.010.279/0001-60:
Prezado Licitante, lembramos que o prazo para envio da proposta formal juntamente com as especificações
técnicas do objeto encerrará às 16:32h.

31/05/2022 15:45:33

Enviado pelo sistema para o participante 44.010.279/0001-60:
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:00 de 31/05/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor IRENE DE OLIVEIRA 02845096712, CNPJ 44.010.279/0001-60.

31/05/2022 16:32:00

Enviado pelo sistema para o participante 44.010.279/0001-60:
Prezado Licitante, boa tarde. Informamos que, em razão de não termos recebido no prazo estipulado a sua
proposta com a especificação do objeto, procederemos à desclassificação.

01/06/2022 12:02:49

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
Sr. licitante, boa tarde, está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor
se manifestar via “chat”.

01/06/2022 12:16:21

Enviado pelo sistema para o participante 44.010.279/0001-60:
O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor IRENE DE OLIVEIRA
02845096712, CNPJ 44.010.279/0001-60. Motivo: Proposta desclassificada.

01/06/2022 12:17:54

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
Sr. Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ 41.341.848/0001-61, você foi convocado para
enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 02/06/2022. Justificativa: Solicitamos
verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial
ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

02/06/2022 09:21:11

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
Sr. Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ 41.341.848/0001-61, você foi convocado para
negociação de valor do item 2. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a
finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

02/06/2022 09:21:55

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 02/06/2022. Nenhum anexo foi enviado

02/06/2022 11:21:00
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Mensagens do chat do item 2

pelo fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ 41.341.848/0001-61.

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
Prezado Licitante, boa tarde. Em razão de não termos recebido a proposta e o documento com as especificações do
objeto no prazo concedido, procederemos à sua desclassificação.

02/06/2022 14:01:17

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr.(a) Licitante, boa tarde. Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência?
Favor se manifestar via “chat”.

02/06/2022 14:02:27

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MAYMORE PRODUTOS
LIMPEZA EIRELI, CNPJ 41.341.848/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.

02/06/2022 14:19:13

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 02/06/2022. Justificativa: Solicitamos
verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial
ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

02/06/2022 15:18:41

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
negociação de valor do item 2. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a
finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

02/06/2022 15:19:50

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado(a) Licitante, solicitamos que esclareça qual a marca do produto ofertado em sua proposta. A proposta
deverá ser específica, ou seja, sem dúvidas acerca de qual produto se trata, sob pena de ser desclassificada conforme
item 5 constante das "REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA
ELETRÔNICA".

02/06/2022 15:22:11

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
Boa tarde.

02/06/2022 15:50:04

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
ok

02/06/2022 15:50:07

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado (a) Licitante, boa tarde. Lembramos que o prazo para envio da proposta e do documento com as
especificações do objeto encerrará as 17:18h.

02/06/2022 16:49:58

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36, mantendo o valor de R$ 60,0000.

02/06/2022 16:55:34

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:18:00 de 02/06/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36.

02/06/2022 17:18:00

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr.(a) Licitante, bom dia. Tendo em vista que não recebemos no prazo concedido a proposta com as especificações
do objeto, procederemos a sua desclassificação.

03/06/2022 09:15:48

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr.(a) Licitante, bom dia. Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência?
Favor se manifestar via “chat”.

03/06/2022 09:28:34
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Eventos do item 2

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 31/05/2022 14:00:06

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 31/05/2022 14:00:06

Convocação anexo - Fornecedor IRENE DE OLIVEIRA 02845096712, CNPJ
44.010.279/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
31/05/2022 16:32:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área

31/05/2022 14:32:44

Convocação negociação - Fornecedor IRENE DE OLIVEIRA 02845096712, CNPJ
44.010.279/0001-60 convocado para negociação de valor.

31/05/2022 14:34:14

Convocação encerrada - Convocação de negociação de valor do fornecedor IRENE DE
OLIVEIRA 02845096712, CNPJ 44.010.279/0001-60 encerrada automaticamente.

01/06/2022 12:17:54

Desclassificação - Fornecedor IRENE DE OLIVEIRA 02845096712, CNPJ
44.010.279/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30,9900. Motivo:
Licitante deixou de enviar a proposta e a documentação solicitadas dentro do prazo

01/06/2022 12:17:54

Convocação anexo - Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ 02/06/2022 09:21:11

Mensagens do chat do item 2

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr.(a) Licitante, bom dia. Estamos tentando contato telefônico, porém sem sucesso. Vamos abrir o anexo em
instantes para solicitar sua prosposta formal e documento com as especificações do objeto.

03/06/2022 10:48:23

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr. Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46, você foi convocado
para negociação de valor do item 2. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com
a finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

03/06/2022 10:49:38

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr. Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46, você foi convocado
para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 03/06/2022. Justificativa:
Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta
comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

03/06/2022 10:50:11

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Prezado Licitante, solicitamos que esclareça qual a marca do produto ofertado em sua proposta. A proposta deverá
ser específica, ou seja, sem dúvidas acerca de qual produto se trata, sob pena de ser desclassificada conforme item 5
constante das "REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA".

03/06/2022 10:51:26

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr.(a) Licitante, lembramos que o prazo para envio da proposta e do documento com as especificações do objeto
encerrará às 12:50h.

03/06/2022 12:15:32

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:50:00 de 03/06/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46.

03/06/2022 12:50:00

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ICARO RODRIGUES
MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46. Motivo: Proposta desclassificada.

14/06/2022 10:38:08
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Eventos do item 2

41.341.848/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
02/06/2022 11:21:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

Convocação negociação - Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI,
CNPJ 41.341.848/0001-61 convocado para negociação de valor.

02/06/2022 09:21:55

Convocação encerrada - Convocação de negociação de valor do fornecedor MAYMORE
PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ 41.341.848/0001-61 encerrada automaticamente.

02/06/2022 14:19:13

Desclassificação - Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ
41.341.848/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 45,0000. Motivo:
Licitante não enviou, no prazo concedido, quando solicitado, proposta formalizada e
documento com as especificações do objeto..

02/06/2022 14:19:13

Convocação anexo - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
02/06/2022 17:18:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

02/06/2022 15:18:41

Convocação negociação - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para negociação de valor.

02/06/2022 15:19:50

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART
12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36 manteve R$ 60,0000.

02/06/2022 16:55:34

Desclassificação - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 60,0000. Motivo:
Licitante não enviou, quando solicitado, no prazo concedido, proposta formalizada e
documento com as especificações do objeto..

03/06/2022 09:26:56

Convocação negociação - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218,
CNPJ 36.895.360/0001-46 convocado para negociação de valor.

03/06/2022 10:49:38

Convocação anexo - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ
36.895.360/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
03/06/2022 12:50:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

03/06/2022 10:50:11

Convocação encerrada - Convocação de negociação de valor do fornecedor ICARO
RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46 encerrada
automaticamente.

14/06/2022 10:38:08

Desclassificação - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ
36.895.360/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 61,0900. Motivo:
Licitante não enviou, quando solicitado, no prazo concedido, proposta formalizada e
documento com as especificações do objeto..

14/06/2022 10:38:08

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação. 14/06/2022 10:38:08

Homologação - Item homologado. 29/06/2022 17:06:08
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Caneta Marca-Texto Material: Plástico , Cor: Amarela , Tipo Ponta: Fluorescente

Unidade
24

Fracassado e Homologado
R$ 1,5600

Quantidade:

Situação:

Propostas do item 3

44.739.200/0001-36 - DWAN DE PAULA STUART 12959114779 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 100,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: CANETA MARCA-TEXTO
Modelo/versão: CANETA MARCA-TEXTO
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: CANETA MARCA-TEXTO

36.895.360/0001-46 - ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 3,0800 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: SIMILAR
Modelo/versão: SIMILAR
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: CANETA

41.341.848/0001-61 - MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: brw
Modelo/versão: brw
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Caneta Marca-Texto Material: Plástico , Cor: Amarela , Tipo Ponta: Fluorescente

Valor negociado: R$ 1,4800

Lances do item 3
R$ 3,000031/05/2022 12:52:04 44.739.200/0001-36

Mensagens do chat do item 3

Enviado pelo sistema:
O item 3 está encerrado.

31/05/2022 14:00:06

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
Sr. licitante, boa tarde, está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor
se manifestar via “chat”.

31/05/2022 14:06:17

Item 3 - Caneta Marca-Texto

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:
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Mensagens do chat do item 3

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
Sr. Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ 41.341.848/0001-61, você foi convocado para
enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 01/06/2022. Justificativa: Solicitamos
verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial
ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

01/06/2022 09:46:51

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
Sr. Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ 41.341.848/0001-61, você foi convocado para
negociação de valor do item 3. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a
finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

01/06/2022 09:47:45

Enviado pelo participante 41.341.848/0001-61:
A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ
41.341.848/0001-61, tendo informado o valor de R$ 1,4800.

01/06/2022 10:27:49

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
Prezado Licitante, lembramos que o prazo para envio da proposta e especificações está encerrando e ainda não
recebemos.

01/06/2022 11:43:22

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:00 de 01/06/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ 41.341.848/0001-61.

01/06/2022 11:46:00

Enviado pelo sistema para o participante 41.341.848/0001-61:
Prezado Licitante, boa tarde. Em razão de não termos recebido a proposta e o documento com as especificações do
objeto no prazo concedido, procederemos à sua desclassificação.

02/06/2022 14:12:17

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr.(a) Licitante, boa tarde. Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência?
Favor se manifestar via “chat”.

02/06/2022 14:14:04

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 02/06/2022. Justificativa: Solicitamos
verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial
ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

02/06/2022 15:26:37

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
negociação de valor do item 3. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a
finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

02/06/2022 15:27:32

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado Licitante, solicitamos que esclareça qual a marca do produto ofertado em sua proposta. A proposta deverá
ser específica, ou seja, sem dúvidas acerca de qual produto se trata, sob pena de ser desclassificada conforme item 5
constante das "REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA".

02/06/2022 15:28:45

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado (a) Licitante, boa tarde. Lembramos que o prazo para envio da proposta e do documento com as
especificações do objeto encerrará as 17:26
h.

02/06/2022 16:50:33

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36, mantendo o valor de R$ 3,0000.

02/06/2022 17:17:04
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Eventos do item 3

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 31/05/2022 14:00:06

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 31/05/2022 14:00:06

Convocação anexo - Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ
41.341.848/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
01/06/2022 11:46:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu

01/06/2022 09:46:51

Mensagens do chat do item 3

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:26:00 de 02/06/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36.

02/06/2022 17:26:00

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr.(a) Licitante, bom dia. Tendo em vista que não recebemos no prazo concedido a proposta com as especificações
do objeto, procederemos a sua desclassificação.

03/06/2022 09:16:27

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr.(a) Licitante, bom dia. Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência?
Favor se manifestar via “chat”.

03/06/2022 09:29:05

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr.(a) Licitante, bom dia. Estamos tentando contato telefônico, porém sem sucesso. Vamos abrir o anexo em
instantes para solicitar sua prosposta formal e documento com as especificações do objeto.

03/06/2022 10:48:40

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr. Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46, você foi convocado
para negociação de valor do item 3. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com
a finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

03/06/2022 10:53:08

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr. Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46, você foi convocado
para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 03/06/2022. Justificativa:
Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta
comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

03/06/2022 10:53:28

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Prezado Licitante, solicitamos que esclareça qual a marca do produto ofertado em sua proposta. A proposta deverá
ser específica, ou seja, sem dúvidas acerca de qual produto se trata, sob pena de ser desclassificada conforme item 5
constante das "REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA".

03/06/2022 10:53:55

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr.(a) Licitante, lembramos que o prazo para envio da proposta e do documento com as especificações do objeto
encerrará às 12:53
h.

03/06/2022 12:16:36

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:53:00 de 03/06/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46.

03/06/2022 12:53:00

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ICARO RODRIGUES
MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46. Motivo: Proposta desclassificada.

14/06/2022 10:38:27

15 de 3629/06/2022 17:06



Dispensa eletrônica 7/2022Uasg 389047

Eventos do item 3

preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

Convocação negociação - Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI,
CNPJ 41.341.848/0001-61 convocado para negociação de valor.

01/06/2022 09:47:45

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor MAYMORE PRODUTOS
LIMPEZA EIRELI, CNPJ 41.341.848/0001-61 informou R$ 1,4800.

01/06/2022 10:27:49

Desclassificação - Fornecedor MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI, CNPJ
41.341.848/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,0000, valor
negociado: R$ 1,4800. Motivo: Licitante não enviou, no prazo concedido, quando
solicitado, proposta formalizada e documento com as especificações do objeto..

02/06/2022 14:21:42

Convocação anexo - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
02/06/2022 17:26:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

02/06/2022 15:26:37

Convocação negociação - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para negociação de valor.

02/06/2022 15:27:32

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART
12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36 manteve R$ 3,0000.

02/06/2022 17:17:04

Desclassificação - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,0000. Motivo:
Licitante não enviou, quando solicitado, no prazo concedido, proposta formalizada e
documento com as especificações do objeto..

03/06/2022 09:27:16

Convocação negociação - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218,
CNPJ 36.895.360/0001-46 convocado para negociação de valor.

03/06/2022 10:53:08

Convocação anexo - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ
36.895.360/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
03/06/2022 12:53:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

03/06/2022 10:53:28

Convocação encerrada - Convocação de negociação de valor do fornecedor ICARO
RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46 encerrada
automaticamente.

14/06/2022 10:38:27

Desclassificação - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ
36.895.360/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,0800. Motivo:
Licitante não enviou, quando solicitado, no prazo concedido, proposta formalizada e
documento com as especificações do objeto..

14/06/2022 10:38:27

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação. 14/06/2022 10:38:27

Homologação - Item homologado. 29/06/2022 17:06:08
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Cartão Visita Material: Papel Opaline , Gramatura: 180 G/M2, Altura: 50,8 MM, Comprimento: 88,9 MM,
Tamanho: Carta , Características Adicionais: Folhas Microsserrilhadas, 10 Cartões Por Folha

Pacote 10 FL
10

Adjudicado e Homologado
R$ 21,2200

Quantidade:

Situação:

Aceito para DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, pelo melhor lance R$ 22,0000,
negociado a R$ 21,2000.

Propostas do item 4

44.739.200/0001-36 - DWAN DE PAULA STUART 12959114779 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 100,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: CARTÃO VISITA
Modelo/versão: CARTÃO VISITA
Situação: Proposta adjudicada

Descrição detalhada: CARTÃO VISITA

Valor negociado: R$ 21,2000

36.895.360/0001-46 - ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 41,8000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: SIMILAR
Modelo/versão: SIMILAR

Descrição detalhada: 4CARTÃO VISITA

Lances do item 4
R$ 22,000031/05/2022 12:52:27 44.739.200/0001-36

Mensagens do chat do item 4

Enviado pelo sistema:
O item 4 está encerrado.

31/05/2022 14:00:06

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. licitante, boa tarde, está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor
se manifestar via “chat”.

31/05/2022 14:06:44

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
Boa tarde!

31/05/2022 16:23:11

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
seria: CARTÃO VISITA 7088 –
PIMACO, EMBALAGEM COM 10
FOLHAS COM 10 CARTÕES CADA
FOLHA (100 UNIDADES) CARTÃO
TAMANHO INKJET/LASER

31/05/2022 16:24:45

Item 4 - Cartão Visita

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:
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Mensagens do chat do item 4

50,8MMX88,9MM PAPEL OPALINE
180G. - 10 unidades?

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado Licitante, boa tarde. É o que consta no item 4 do Termo de Referência, 10 embalagens de "CARTÃO
VISITA 7088 – PIMACO, EMBALAGEM COM 10 FOLHAS COM 10 CARTÕES CADA FOLHA (100
UNIDADES) CARTÃO TAMANHO INKJET/LASER 50,8MMX88,9MM PAPEL OPALINE 180G",

31/05/2022 16:31:44

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:32:00 do dia 31/05/2022. Justificativa: Solicitamos
verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial
ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

31/05/2022 16:32:29

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
negociação de valor do item 4. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a
finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

31/05/2022 16:33:19

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado Licitante, solicitamos que esclareça qual a marca do produto ofertado em sua proposta. A proposta deverá
ser específica, ou seja, sem dúvidas acerca de qual produto se trata, sob pena de ser desclassificada conforme item 5
constante das "REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA".

31/05/2022 16:34:31

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Senhor licitante, informamos que encerraremos nosso expediente às 17h, entretanto o anexo ficará aberto até as
18:32h para o envio de sua proposta e especificações do objeto.

31/05/2022 16:52:47

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36, mantendo o valor de R$ 22,0000.

31/05/2022 18:02:48

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:03:20 de 31/05/2022. 13 anexos foram enviados
pelo fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36.

31/05/2022 18:03:20

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado Licitante, bom dia. Está on-line? Favor se manifestar.

01/06/2022 09:09:19

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Solicitamos verificar a possibilidade de alteração na sua proposta do "Prazo de entrega", tendo em vista o que
consta no item 4.1 do no nosso Termo de Referência: "O prazo da entrega será no máximo de 15 (quinze) dias
úteis a contar da
data do primeiro dia útil, após o envio da Nota de Empenho."

01/06/2022 09:54:51

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
Bom dia!

01/06/2022 10:57:36

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
Vou alterar agora para 15 dias.

01/06/2022 10:58:08

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado Licitante, bom dia. Vamos abrir o anexo para o envio de sua proposta retificada. Solicitamos verificar no
chat na "aba" do "item 1 - Bloco recado" pois solicitamos uma proposta lá também.

01/06/2022 11:18:29

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Em razão de ser apenas uma retificação, daremos o prazo de 1h.

01/06/2022 11:19:05
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Mensagens do chat do item 4

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 01/06/2022. Justificativa: Solicitação de
retificação na proposta quanto ao prazo de entrega..

01/06/2022 11:21:22

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:11 de 01/06/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36.

01/06/2022 11:36:11

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado Licitante, bom dia. Informamos que recebemos as propostas, referentes aos itens 1 e 4 e encaminharemos
ao Setor requisitante para análise e parecer. Quando tivermos um retorno, avisaremos aqui no chat.

01/06/2022 11:51:46

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado (a) Licitante, boa tarde. Está on-line? Favor se manifestar no chat.

01/06/2022 15:08:33

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Solicitamos eviar-nos um documento com as especificações do objeto ofertado em sua proposta.

01/06/2022 15:27:32

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Boa tarde, vamos abrir o anexo em instantes e daremos o prazo de 1h para o envio do arquivo solicitado.

01/06/2022 15:35:00

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 01/06/2022. Justificativa: Solicitação de
arquivo com as especificações do objeto ofertado na proposta..

01/06/2022 15:36:57

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. (a) Licitante, lembramos que o prazo para envio do arquivo solicitado encerrará às 16:36h.

01/06/2022 16:19:06

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:27 de 01/06/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36.

01/06/2022 16:32:27

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
Boa tarde! Conforme conversado, fiz alteração no documento
refrente ao bloco de adesivo.

01/06/2022 16:34:59

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
Não consegui enviar a imagem contendo mais informações porque o sistema não aceitou o formato.

01/06/2022 16:36:29

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Solicitamos que reenvie a imagem no formato PDF (Portable Document Format). Reabriremos o anexo novamente
com o mesmo prazo, 1 hora.

01/06/2022 16:41:09

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
Caso precise de mais informações, peço que me informem um e-mail para enviar as imagens.

01/06/2022 16:42:35

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
grata.

01/06/2022 16:42:38

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:44:00 do dia 01/06/2022. Justificativa: Solicitação de
arquivo com as especificações do objeto em formato/extensão aceitos pelo sistema, ou seja, PDF..

01/06/2022 16:44:11

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. (a) Licitante, informamos que encerraremos a sessão em instantes em razão do fim do nosso expediente
entretanto, o anexo permanecerá aberto até as 17:44h para envio do arquivo solicitado.

01/06/2022 16:54:11
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Eventos do item 4

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 31/05/2022 14:00:06

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 31/05/2022 14:00:06

Convocação anexo - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
31/05/2022 18:32:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área

31/05/2022 16:32:29

Mensagens do chat do item 4

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
ok.

01/06/2022 16:57:36

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:24:33 de 01/06/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36.

01/06/2022 17:24:33

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
Boa tarde!

15/06/2022 13:08:28

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
enviei ontem por email a proposta com o valor acordado do cartão de visita PIMACO.

15/06/2022 13:09:51

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
grata.

15/06/2022 13:10:06

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Conforme informado no chat geral desta Dispensa, faremos a solicitação, via sistema, da proposta formalizada
com o valor negociado.

15/06/2022 14:36:35

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 15/06/2022. Justificativa: Solicitamos
verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial
ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

15/06/2022 14:37:13

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
negociação de valor do item 4. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a
finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

15/06/2022 14:38:00

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36, tendo informado o valor de R$ 21,2000.

15/06/2022 15:18:50

Enviado pelo participante 44.739.200/0001-36:
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:59 de 15/06/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36.

15/06/2022 15:22:59

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Licitante, empresa DWAN DE PAULA STUART 12959114779, informamos que o Setor requisitante aprovou a
proposta com as especificações encaminhadas. Considerando que a empresa se encontra habilitada, informamos
que o processo será enviado ao Setor Jurídico para análise e manifestação, e entendendo o Setor que o processo se
encontra regular, procederemos a adjudicação e homologação da dispensa eletrônica.

24/06/2022 13:48:05
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Eventos do item 4

requisitante..

Convocação negociação - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para negociação de valor.

31/05/2022 16:33:19

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART
12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36 manteve R$ 22,0000.

31/05/2022 18:02:48

Envio encerrado - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 finalizou o envio de anexo.

31/05/2022 18:03:20

Convocação anexo - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
01/06/2022 12:20:00. Motivo: Solicitação de retificação na proposta quanto ao prazo de
entrega..

01/06/2022 11:21:22

Envio encerrado - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 finalizou o envio de anexo.

01/06/2022 11:36:11

Convocação anexo - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
01/06/2022 16:36:00. Motivo: Solicitação de arquivo com as especificações do objeto
ofertado na proposta..

01/06/2022 15:36:57

Envio encerrado - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 finalizou o envio de anexo.

01/06/2022 16:32:27

Convocação anexo - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
01/06/2022 17:44:00. Motivo: Solicitação de arquivo com as especificações do objeto em
formato/extensão aceitos pelo sistema, ou seja, PDF..

01/06/2022 16:44:11

Envio encerrado - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 finalizou o envio de anexo.

01/06/2022 17:24:33

Convocação anexo - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
15/06/2022 15:37:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

15/06/2022 14:37:13

Convocação negociação - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para negociação de valor.

15/06/2022 14:38:00

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor DWAN DE PAULA
STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36 informou R$ 21,2000.

15/06/2022 15:18:50

Envio encerrado - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 finalizou o envio de anexo.

15/06/2022 15:22:59

Aceitação - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 22,0000, valor negociado:

24/06/2022 13:51:09

Habilitação - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 foi habilitado.

29/06/2022 16:38:00

Adjudicação - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,0000, valor
negociado: R$

29/06/2022 17:06:08
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Eventos do item 4

21,2000.

Homologação - Item homologado. 29/06/2022 17:06:08

Molha-Dedos Material Base: Plástico , Uso: Água Ou Glicerina Líquida , Tamanho: Único , Características
Adicionais: Diâmetro Externo Da Base 7,5 Cm , Material Carga: Esponja , Formato: Redondo

Unidade
5

Fracassado e Homologado
R$ 2,5600

Quantidade:

Situação:

Propostas do item 5

36.895.360/0001-46 - ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 5,0400 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: SIMILAR
Modelo/versão: SIMILAR
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: MOLHA-DEDOS

Lances do item 5
Nenhum lance foi registrado para o item 5.

Mensagens do chat do item 5

Enviado pelo sistema:
O item 5 está encerrado.

31/05/2022 14:00:06

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr. licitante, boa tarde, está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor
se manifestar via “chat”.

31/05/2022 14:07:08

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr. Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46, você foi convocado
para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 31/05/2022. Justificativa:
Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta
comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

31/05/2022 15:10:56

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr. Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46, você foi convocado
para negociação de valor do item 5. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com
a finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

31/05/2022 15:13:52

Item 5 - Molha-Dedos

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:
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Eventos do item 5

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 31/05/2022 14:00:06

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 31/05/2022 14:00:06

Convocação anexo - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ
36.895.360/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
31/05/2022 17:10:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

31/05/2022 15:10:56

Convocação negociação - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218,
CNPJ 36.895.360/0001-46 convocado para negociação de valor.

31/05/2022 15:13:52

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO
00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46 manteve R$ 5,0400.

31/05/2022 15:44:02

Desclassificação - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ
36.895.360/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5,0400. Motivo:
Licitante manifestou desinteresse solicitando sua exclusão do certame. Não enviou,
quando solicitado, no prazo concedido, proposta formalizada e documento com as
especificações do objeto..

14/06/2022 10:44:27

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação. 14/06/2022 10:44:27

Homologação - Item homologado. 29/06/2022 17:06:08

Mensagens do chat do item 5

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Prezado Licitante, solicitamos analisar melhor o seu preço, pois está muito acima do valor de mercado, o que pode
inviabilizar a compra desse item.

31/05/2022 15:19:00

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Prezado Licitante, solicitamos que esclareça qual a marca do produto ofertado em sua proposta. A proposta deverá
ser específica, ou seja, sem dúvidas acerca de qual produto se trata, sob pena de ser desclassificada conforme item 5
constante das "REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA".

31/05/2022 15:25:56

Enviado pelo participante 36.895.360/0001-46:
A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ
36.895.360/0001-46, mantendo o valor de R$ 5,0400.

31/05/2022 15:44:02

Enviado pelo participante 36.895.360/0001-46:
Prezados, pedimos nos excluir do certame pelo motivo de desinteresse.

31/05/2022 15:44:32

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Prezado Licitante, boa tarde. acataremos ao pedido de declinação do certame, entretanto, informamos que isso será
analisado pelo nosso Setor Jurídico para apuração de responsabilidade.

31/05/2022 15:51:28

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 31/05/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46.

31/05/2022 17:10:00
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Pasta Argola Material: Polipropileno , Aplicação: Papel Ofício , Comprimento: 350 MM, Cor: Fumê , Largura: 280
MM, Lombada: 70 MM, Capacidade Folhas: 400 UN, Número Argola: 2 U

Unidade
50

Adjudicado e Homologado
R$ 22,7600

Quantidade:

Situação:

Aceito para SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-
29, pelo melhor lance R$ 22,5000.

Propostas do item 6

44.739.200/0001-36 - DWAN DE PAULA STUART 12959114779 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: PASTA ARGOLA
Modelo/versão: PASTA ARGOLA

Descrição detalhada: PASTA ARGOLA

36.895.360/0001-46 - ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 44,8400 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: SIMILAR
Modelo/versão: SIMILAR

Descrição detalhada: PASTA ARGOLA

44.242.047/0001-37 - ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 22,7600 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: SPIRAL OU SIMILAR
Modelo/versão: Registrador A/Z com visor ofício
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Formato Oficio
Lombada larga com visor
Com mecanismo niquelado
Dimensões

L:282 x A:75 x C:345mm

Valor negociado: R$ 22,0000

09.500.106/0001-29 - SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 50,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: PASTA FICHARIO ARGOLA,
MATERIAL POLIPROPILENO,
COMPRIMENTO 345, LARGURA
275, LOMBADA 70, NÚMERO
ARGOLA 2, CAPACIDADE FOLHAS
200, APLICAÇÃO PAPEL OFÍCIO,

Item 6 - Pasta Argola

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:
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Propostas do item 6

Marca/Fabricante: REF. 2750 / ACP
Modelo/versão: PASTA PERSONALITÉ - CORES AZUL, PRETA, BRANCA
Situação: Proposta adjudicada

COR AZUL, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TIPO FICHÁRIO,
C/FERRAGEM DE PRESSÃO EM
METAL CROMADA. - MODELO REF. 2750 - LOMBADA DE 75mm - PRA 250 FOLHAS

Lances do item 6
R$ 24,000031/05/2022 09:41:09 09.500.106/0001-29
R$ 22,690031/05/2022 10:48:05 09.500.106/0001-29
R$ 48,000031/05/2022 12:52:37 44.739.200/0001-36
R$ 22,670031/05/2022 13:58:59 44.242.047/0001-37
R$ 22,660031/05/2022 13:59:09 36.895.360/0001-46
R$ 22,620031/05/2022 13:59:10 44.242.047/0001-37
R$ 22,610031/05/2022 13:59:29 09.500.106/0001-29
R$ 22,590031/05/2022 13:59:29 44.242.047/0001-37
R$ 22,570031/05/2022 13:59:29 44.242.047/0001-37
R$ 22,550031/05/2022 13:59:43 09.500.106/0001-29
R$ 22,530031/05/2022 13:59:43 44.242.047/0001-37
R$ 22,520031/05/2022 13:59:43 44.242.047/0001-37
R$ 22,500031/05/2022 13:59:57 09.500.106/0001-29
R$ 22,460031/05/2022 13:59:57 44.242.047/0001-37

Mensagens do chat do item 6

Enviado pelo sistema:
O item 6 está encerrado.

31/05/2022 14:00:06

Enviado pelo sistema para o participante 44.242.047/0001-37:
Sr. licitante, boa tarde, está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor
se manifestar via “chat”.

31/05/2022 14:07:21

Enviado pelo participante 44.242.047/0001-37:
Prezados, boa tarde. Estamos online

31/05/2022 15:23:24

Enviado pelo sistema para o participante 44.242.047/0001-37:
Sr. Fornecedor ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO 07258131728, CNPJ 44.242.047/0001-37, você foi
convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 31/05/2022. Justificativa:
Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta
comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

31/05/2022 15:26:58

Enviado pelo sistema para o participante 44.242.047/0001-37:
Sr. Fornecedor ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO 07258131728, CNPJ 44.242.047/0001-37, você foi
convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão
2637/2015, com a finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração,
mesmo que a menor proposta seja inferior à estimativa do certame..

31/05/2022 15:27:47
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Mensagens do chat do item 6

Enviado pelo sistema para o participante 44.242.047/0001-37:
Prezado Licitante, solicitamos que esclareça qual a marca do produto ofertado em sua proposta. A proposta deverá
ser específica, ou seja, sem dúvidas acerca de qual produto se trata, sob pena de ser desclassificada conforme item 5
constante das "REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA".

31/05/2022 15:28:41

Enviado pelo participante 44.242.047/0001-37:
A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO 07258131728, CNPJ
44.242.047/0001-37, tendo informado o valor de R$ 22,0000.

31/05/2022 15:32:03

Enviado pelo participante 44.242.047/0001-37:
O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:41 de 31/05/2022. 3 anexos foram enviados
pelo fornecedor ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO 07258131728, CNPJ 44.242.047/0001-37.

31/05/2022 16:07:41

Enviado pelo sistema para o participante 44.242.047/0001-37:
Prezado Licitante, informamos que encaminharemos a proposta e as especificações do objeto ao Setor requisitante
para apreciação. Assim que recebermos o seu retorno, informaremos aqui no chat.

31/05/2022 16:22:52

Enviado pelo sistema para o participante 44.242.047/0001-37:
Prezado Licitante, bom dia. Informamos que recebemos o retorno do Setor requisitante e que ele nos informou
que "O material ofertado não está de acordo com a especificação do item 6 do Termo de Referência.". Sendo assim,
procederemos à desclassificação da proposta.

01/06/2022 10:09:13

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Sr. licitante, boa tarde, está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor
se manifestar via “chat”.

01/06/2022 12:19:35

Enviado pelo participante 09.500.106/0001-29:
Boa tarde Sr. Pregoeiro (a), estou ciente da Especificação conforme consta no Edital. É uma Pasta Fichário
Personnalité com duas Argolas, revestida por dentro com Cristal (Plástico Transparente), lombada de 75mm que
permite aproximadamente 300 folhas. Essas são as especificações da referência 2750 do Fabricante ACP Plásticos,
tem as cores Azul, Branca e Preta. Grato pela sua atenção, tudo de bom sempre.

01/06/2022 13:33:14

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Senhor Licitante, boa tarde.
Certo. Abriremos o anexo em instantes solicitando a proposta formal juntamente com as especificações do objeto.

01/06/2022 14:35:18

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Sr. Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA., CNPJ
09.500.106/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do
dia 01/06/2022. Justificativa: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo
sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise
e parecer da área requisitante..

01/06/2022 14:35:49

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Sr. Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA., CNPJ
09.500.106/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Recomendação do
Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final,
sendo dever da Administração, mesmo que a menor proposta seja inferior à estimativa do certame..

01/06/2022 14:37:40

Enviado pelo participante 09.500.106/0001-29:
Boa tarde Sr. Pregoeiro (a), o meu valor de R$ 22,50 está abaixo do valor de estimativa conforme consta no Edital
que é de R$ 22,76. Lembro que esse tipo de material tem tributação elevada e mais o frete Fob. Portanto não há
como negociar, mantenho o meu preço de disputa, grato pela atenção, tudo de bom sempre.

01/06/2022 15:01:32

Enviado pelo participante 09.500.106/0001-29:
A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS
EM GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-29, mantendo o valor de R$ 22,5000.

01/06/2022 15:01:53
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Eventos do item 6

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 31/05/2022 14:00:06

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 31/05/2022 14:00:06

Convocação anexo - Fornecedor ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO
07258131728, CNPJ 44.242.047/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 31/05/2022 17:26:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de
melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial

31/05/2022 15:26:58

Mensagens do chat do item 6

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Sr (a) Licitante, boa tarde. Certo.
Estamos no aguardo de sua proposta formal e o documento
com as especificações do objeto.

01/06/2022 15:12:36

Enviado pelo participante 09.500.106/0001-29:
O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:12 de 01/06/2022. 7 anexos foram enviados
pelo fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA., CNPJ
09.500.106/0001-29.

01/06/2022 15:18:12

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Prezado (a) Licitante, boa tarde. Informamos que recebemos a proposta com as especificações do objeto e
encaminharemos ao Setor requisitante para análise e parecer. Quando tivermos um retorno, avisaremos aqui no
chat. Dessa forma, pedimos que permaneçam acompanhando a sessão da dispensa eletrônica.

01/06/2022 16:01:01

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Sr. (a) Licitante, bom dia.

02/06/2022 09:16:37

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Obtivemos o seguinte retorno do Setor requisitante:

02/06/2022 09:17:00

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
"A especificação da proposta ofertada está sim de acordo com o item 6 do Termo de Referência porém a foto em
anexo está divergente em relação a cor, caso ela seja apenas uma prévia do material e não o produto final no
momento da entrega, então acredito que esteja de acordo."

Dessa forma, solicitamos manifestação de confirmação se a pasta constante de sua proposta é realmente da cor
"azul" conforme solicitado no Termo de Referência.

02/06/2022 09:18:09

Enviado pelo participante 09.500.106/0001-29:
Bom dia Sr. Pregoeiro (a), conforme a sua solicitação. A Foto é mera coincidência. Éntraram em contato via
telefone, e confirmei a cor Azul, e também entrei em contato com o Representante da ACP. Por vias da dúvida,
caso o requisitante deseje tirar dúvidas da Pasta Fichário Personnalité. Poderia acessar ao Site da ACP Plásticos e
procurar a ref. 2750. Grato pela sua Atenção, tudo de bom sempre.

02/06/2022 11:23:47

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Prezado(a) Licitante, boa tarde. Repassaremos a informação ao Setor requisitante e quando tivermos um retorno
informaremos aqui no chat.

03/06/2022 14:50:50

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Sr. Licitante, empresa SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA, informamos
que o Setor requisitante aprovou a proposta com as especificações encaminhadas. Considerando que a empresa se
encontra habilitada, informamos que o processo será enviado ao Setor Jurídico para análise e manifestação, e
entendendo o Setor que o processo se encontra regular, procederemos a adjudicação e homologação da dispensa
eletrônica.

24/06/2022 13:49:20
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Eventos do item 6

ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da
área requisitante..

Convocação negociação - Fornecedor ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO
07258131728, CNPJ 44.242.047/0001-37 convocado para negociação de valor.

31/05/2022 15:27:47

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor ROSELI SOARES
MARTINS PINHEIRO 07258131728, CNPJ 44.242.047/0001-37 informou R$ 22,0000.

31/05/2022 15:32:03

Envio encerrado - Fornecedor ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO 07258131728,
CNPJ 44.242.047/0001-37 finalizou o envio de anexo.

31/05/2022 16:07:41

Desclassificação - Fornecedor ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO 07258131728,
CNPJ 44.242.047/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 22,4600,
valor negociado: R$ 22,0000. Motivo: Objeto ofertado na proposta não condiz com o
solicitado no Termo de Referência..

01/06/2022 11:35:43

Convocação anexo - Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E
SERVICOS EM GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-29 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 01/06/2022 16:35:00. Motivo: Solicitamos verificar a
possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo,
proposta comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para
análise e parecer da área requisitante..

01/06/2022 14:35:49

Convocação negociação - Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E
SERVICOS EM GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-29 convocado para negociação
de valor.

01/06/2022 14:37:40

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA
COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-29 manteve R$
22,5000.

01/06/2022 15:01:53

Envio encerrado - Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS
EM GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-29 finalizou o envio de anexo.

01/06/2022 15:18:12

Aceitação - Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM
GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-29 teve a proposta aceita, melhor lance: R$
22,5000.

24/06/2022 13:52:43

Habilitação - Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM
GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-29 foi habilitado.

29/06/2022 16:38:21

Adjudicação - Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM
GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-29 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$
22,5000.

29/06/2022 17:06:09

Homologação - Item homologado. 29/06/2022 17:06:09
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Pasta Arquivo Material: Papelão Reciclado , Altura: 280 MM, Características Adicionais 3: Com 02 Furos, Formato
Ofício , Tipo: Classificador Az , Largura: 350 MM, Lombada: 80 M

Caixa 12 UN
5

Fracassado e Homologado
R$ 207,8400

Quantidade:

Situação:

Propostas do item 7

44.739.200/0001-36 - DWAN DE PAULA STUART 12959114779 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: PASTA ARQUIVO
Modelo/versão: PASTA ARQUIVO
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: PASTA ARQUIVO

36.895.360/0001-46 - ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 409,4400 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: SIMILAR
Modelo/versão: SIMILAR
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: PARTA ARQUIVO

09.500.106/0001-29 - SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 500,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: REF. 4071 / ACP
Modelo/versão: COR PRETA - FERRAGEM E VISOR LATERAL
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: PASTA REGISTRADORA,
MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO
AZ, LOMBADA LARGA, TAMANHO
OFÍCIO, APLICAÇÃO ARQUIVO,
CAIXA COM 12 UNIDADES. - MODELO PP - PASTA AZ

Valor negociado: R$ 275,0000

Lances do item 7
R$ 345,000031/05/2022 09:38:53 09.500.106/0001-29

Mensagens do chat do item 7

Enviado pelo sistema:
O item 7 está encerrado.

31/05/2022 14:00:06

Item 7 - Pasta Arquivo

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:
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Mensagens do chat do item 7

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Sr. licitante, boa tarde, está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor
se manifestar via “chat”.

31/05/2022 14:07:38

Enviado pelo participante 09.500.106/0001-29:
Boa tarde Sr. pregoeiro (a), estamos perfeitamente ciente da especificação do Objeto no Edital. Pasta Registradora
Az, Material em Polipropileno (PP), lombada de 75mm. medida 290 mm x 350 mm, Aplicação Arquivo, cor preta .
A única diferença é conforme está descrito, caixa com 12 unidades. Caso logre êxito, entregaremos na quantidade
somada de 60 unidades, grato pela sua atenção, tudo de bom sempre.

31/05/2022 16:17:05

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Sr. Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA., CNPJ
09.500.106/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 18:43:00 do
dia 31/05/2022. Justificativa: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo
sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise
e parecer da área requisitante..

31/05/2022 16:43:14

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Sr. Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA., CNPJ
09.500.106/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Recomendação do
Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final,
sendo dever da Administração, mesmo que a menor proposta seja inferior à estimativa do certame..

31/05/2022 16:44:10

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Prezado Licitante, solicitamos que esclareça qual a marca do produto ofertado em sua proposta. A proposta deverá
ser específica, ou seja, sem dúvidas acerca de qual produto se trata, sob pena de ser desclassificada conforme item 5
constante das "REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA".

31/05/2022 16:44:45

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Solicitamos verificar o preço de sua proposta, com base no art. 59, III da Lei 14.133/2021, o qual segue transcrito:
"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do
orçamento estimado para a contratação"

31/05/2022 16:48:27

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Senhor licitante, informamos que encerraremos nosso expediente às 17h, entretanto o anexo ficará aberto até as
18:43h para o envio de sua proposta e especificações do objeto.

31/05/2022 16:53:54

Enviado pelo participante 09.500.106/0001-29:
Boa tarde Sr. pregoeiro (a), saliento a V.Sa. que o Tipo de Pasta do item 7, é uma Pasta com material conforme
descrito no Edital de ótima qualidade, toda em Polipropileno e metal. A marca oferecida é da ACP Plásticos,
marca muito bem aceita no mercado. A única objeção é o preço da estimativa que está muito abaixo. Hoje os
Fabricantes estão fabricando conforme pedidos, não faz mais o Estoque, ainda tenho o frete Fob e essa carga
tributária imensa

31/05/2022 17:00:29

Enviado pelo participante 09.500.106/0001-29:
pelo preço de estimativa para o itém 7, não tenho como chegar. Vou fazer uma contraproposta, fica ao seu critério
aceitar ou não, grato pela sua atenção, tudo de bom sempre.

31/05/2022 17:03:36

Enviado pelo participante 09.500.106/0001-29:
A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM
GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-29, tendo informado o valor de R$ 275,0000.

31/05/2022 17:48:21

Enviado pelo participante 09.500.106/0001-29:
O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:49:56 de 31/05/2022. 7 anexos foram enviados
pelo fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA., CNPJ
09.500.106/0001-29.

31/05/2022 17:49:56
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Mensagens do chat do item 7

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Prezado Licitante, bom dia. Informamos que recebemos a proposta com a especificação do objeto e
encaminharemos ao Setor requisitante para análise e parecer e, após isso, daremos um retorno aqui pelo chat.
Solicitamos que se mantenha on-line e fiquem atentos.

01/06/2022 09:33:49

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr.(a) Licitante, boa tarde.
 Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor se manifestar via
“chat”.

14/06/2022 14:22:18

Enviado pelo sistema para o participante 09.500.106/0001-29:
Prezado(a) Licitante, boa tarde. Recebemos o retorno positivo do Setor requisitante com relação ao atendimento
dos itens solicitados no Termo de Referência e os oferecidos nas propostas, entretanto, os valores ofertados ficaram
bem acima do apurado previamente. Dessa forma, daremos continuidade à sessão solicitando propostas aos
licitantes subsequentes na tentativa de encontrar valores dentro do estimado.

14/06/2022 14:47:23

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr. Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46, você foi convocado
para negociação de valor do item 7. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com
a finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

14/06/2022 14:49:40

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Sr. Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46, você foi convocado
para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 14/06/2022. Justificativa:
Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta
comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

14/06/2022 14:49:59

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Prezado Licitante, solicitamos que esclareça qual a marca do produto ofertado em sua proposta. A proposta deverá
ser específica, ou seja, sem dúvidas acerca de qual produto se trata, sob pena de ser desclassificada conforme item 5
constante das "REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA".

14/06/2022 14:50:34

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
Prezado(a) Licitante, lembramos que o prazo para envio da proposta formalizada juntamente com as especificações
do objeto encerrará às 16:49h.

14/06/2022 16:21:38

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 14/06/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46.

14/06/2022 16:49:00

Enviado pelo sistema para o participante 36.895.360/0001-46:
O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ICARO RODRIGUES
MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46. Motivo: Proposta desclassificada.

15/06/2022 11:33:34

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
negociação de valor do item 7. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a
finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor
proposta seja inferior à estimativa do certame..

15/06/2022 11:34:36

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Sr. Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36, você foi convocado para
enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 15/06/2022. Justificativa: Solicitamos
verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial

15/06/2022 11:34:54
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Eventos do item 7

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 31/05/2022 14:00:06

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 31/05/2022 14:00:06

Convocação anexo - Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E
SERVICOS EM GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-29 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 31/05/2022 18:43:00. Motivo: Solicitamos verificar a
possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo,
proposta comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para
análise e parecer da área requisitante..

31/05/2022 16:43:14

Convocação negociação - Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E
SERVICOS EM GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-29 convocado para negociação
de valor.

31/05/2022 16:44:10

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA
COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-29 informou
R$ 275,0000.

31/05/2022 17:48:21

Envio encerrado - Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS
EM GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-29 finalizou o envio de anexo.

31/05/2022 17:49:56

Desclassificação - Fornecedor SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS
EM GERAL LTDA., CNPJ 09.500.106/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor
lance: R$ 345,0000, valor negociado: R$ 275,0000. Motivo: Licitante aceitou negociação
entretanto, ainda assim, o valor ofertado ficou acima do estimado..

14/06/2022 14:48:49

Convocação negociação - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218,
CNPJ 36.895.360/0001-46 convocado para negociação de valor.

14/06/2022 14:49:40

Convocação anexo - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ
36.895.360/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
14/06/2022 16:49:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

14/06/2022 14:49:59

Mensagens do chat do item 7

ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado Licitante, solicitamos que esclareça qual a marca do produto ofertado em sua proposta. A proposta deverá
ser específica, ou seja, sem dúvidas acerca de qual produto se trata, sob pena de ser desclassificada conforme item 5
constante das "REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA".

15/06/2022 11:36:10

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
Prezado(a) Licitante, lembramos que o prazo para envio da proposta formalizada juntamente com as especificações
do objeto encerrará às 13:34h.

15/06/2022 12:47:02

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:34:00 de 15/06/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36.

15/06/2022 13:34:00

Enviado pelo sistema para o participante 44.739.200/0001-36:
O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DWAN DE PAULA STUART
12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36. Motivo: Proposta desclassificada.

20/06/2022 13:29:03
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Eventos do item 7

Convocação encerrada - Convocação de negociação de valor do fornecedor ICARO
RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ 36.895.360/0001-46 encerrada
automaticamente.

15/06/2022 11:33:34

Desclassificação - Fornecedor ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218, CNPJ
36.895.360/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 409,4400. Motivo:
Licitante não enviou, quando solicitado, no prazo concedido, proposta formalizada e
documento com as especificações do objeto..

15/06/2022 11:33:34

Convocação negociação - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para negociação de valor.

15/06/2022 11:34:36

Convocação anexo - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
15/06/2022 13:34:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

15/06/2022 11:34:54

Convocação encerrada - Convocação de negociação de valor do fornecedor DWAN DE
PAULA STUART 12959114779, CNPJ 44.739.200/0001-36 encerrada automaticamente.

20/06/2022 13:29:03

Desclassificação - Fornecedor DWAN DE PAULA STUART 12959114779, CNPJ
44.739.200/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 500,0000. Motivo:
Licitante não enviou, quando solicitado, no prazo concedido, proposta formalizada e
documento com as especificações do objeto..

20/06/2022 13:29:03

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação. 20/06/2022 13:29:03

Homologação - Item homologado. 29/06/2022 17:06:09

Mensagens do chat da dispensa 7/2022

Enviado pelo sistema:
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00.
Mantenham-se conectados.

31/05/2022 08:00:04

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, bom dia! Inicialmente agradeço a participação de todos. Em caso de dúvidas, entrem em
contato no telefone (21) 2533-8130, Ramal: 246 ou por e-mail: compras@confere.org.br

31/05/2022 10:37:23

Enviado pelo sistema:
Contudo, nossa comunicação será via chat, é imprescindível que acompanhem as mensagens por aqui. Ao final
dos trabalhos avisaremos no chat a suspensão, agendando nova data e horário.

31/05/2022 10:37:54

Enviado pelo sistema:
Recomendo que estejam atentos ao previsto no TR, com acesso disponível também no Portal do Confere
https://www.confere.org.br/dispensas-eletronicas.php?disp=7505, em especial a descrição do objeto, condições de
entrega e sanções administrativas.

31/05/2022 10:38:53

Enviado pelo sistema:
Srs. Licitantes, aproveitem a fase de LANCES que vai até as 14h00. Melhorem seus valores! Importante frisar que o
Confere é uma Autarquia Federal com recursos próprios, ou seja, entregando o combinado, seu pagamento está
garantido, sem atrasos.

31/05/2022 10:39:35
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Enviado pelo sistema:
Recomendamos que mantenham atualizadas as informações constantes no cadastro junto ao Sicaf, principalmente
telefone, e-mail e as certidões.

31/05/2022 10:40:50

Enviado pelo sistema:
*IMPORTANTE*, pedimos a gentileza que após o encerramento da fase de lances, permaneçam on-line para que a
nossa comunicação seja via "chat". Isso é fundamental para transparência e lisura do processo.

31/05/2022 10:41:17

Enviado pelo sistema:
Nessa oportunidade será verificada:  1) a conformidade da proposta com o objeto descrito no TR, 2) solicitado
esclarecimentos 3) negociado o preço, 4) solicitado envio dos anexos, e 5) verificada regularidade.

31/05/2022 10:42:00

Enviado pelo sistema:
Caso a Dispensa Eletrônica não seja finalizada hoje, comunicaremos via “chat” uma nova data e horário para
continuidade dos trabalhos. Por isso é fundamental acompanhar as mensagens no “chat”.

31/05/2022 10:42:19

Enviado pelo sistema:
Senhores Licitantes, verificamos que o item 3 – Caneta marca-texto está com o valor acima do preço de mercado e
do estimado. Considerando o princípio da economicidade da Administração Pública, solicitamos verificar a
possibilidade de ofertar valores mais vantajosos para o Confere.

31/05/2022 11:01:09

Enviado pelo sistema:
Senhores Licitantes, verificamos que o item 4 – Cartão de Visita está com o valor muito acima do preço de
mercado e do estimado. Considerando o princípio da economicidade da Administração Pública, solicitamos
verificar a possibilidade de ofertar valores mais vantajosos para o Confere.

31/05/2022 11:02:15

Enviado pelo sistema:
Senhores Licitantes, verificamos que o item 5 – Molha-dedos está com o valor muito acima do preço de mercado e
do estimado. Considerando o princípio da economicidade da Administração Pública, solicitamos verificar a
possibilidade de ofertar valores mais vantajosos para o Confere.

31/05/2022 11:04:20

Enviado pelo sistema:
Senhores Licitantes, verificamos que o item 7 – Pasta Arquivo está com o valor muito acima do preço de mercado
e do estimado. Considerando o princípio da economicidade da Administração Pública, solicitamos verificar a
possibilidade de ofertar valores mais vantajosos para o Confere.

31/05/2022 11:07:34

Enviado pelo sistema:
Srs. Licitantes, aproveitem a fase de LANCES que vai até as 14h00. Melhorem seus valores! Importante frisar que o
Confere é uma Autarquia Federal com recursos próprios, ou seja, entregando o combinado, seu pagamento está
garantido, sem atrasos.

31/05/2022 11:26:10

Enviado pelo sistema:
Boa tarde, senhores Licitantes. Aproveitem o momento para melhorar seus lances.

31/05/2022 13:54:12

Enviado pelo sistema:
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na
linha do tempo.

31/05/2022 14:00:17

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, boa tarde. Informamos que nosso expediente encerrará as 17h e que retornaremos amanhã
(01/06/2022) às 09h.

31/05/2022 16:57:14

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, bom dia. Informamos que a sessão se encontra aberta.

01/06/2022 09:01:07

Enviado pelo sistema:
Faremos os downloads das propostas recebidas e encaminharemos ao Setor requisitante para análise e parecer.

01/06/2022 09:04:02
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Enviado pelo sistema:
Senhores Licitantes, informamos que finalizaremos a sessão agora para almoço e retornaremos às 14:30.

01/06/2022 12:28:38

Enviado pelo sistema:
Senhores Licitantes, boa tarde. Informamos que a sessão está reaberta.

01/06/2022 14:31:38

Enviado pelo sistema:
Senhores Licitantes, boa tarde. Informamos que encerraremos a sessão em razão do fim do nosso expediente e
retornaremos amanhã, 02/06/2022, às 9h.

01/06/2022 16:57:23

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, bom dia. Informamos que a sessão está aberta novamente.

02/06/2022 09:00:17

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, boa tarde.

02/06/2022 12:02:50

Enviado pelo sistema:
Informamos que encerraremos a sessão agora para almoço e retornaremos às 13:50h.

02/06/2022 12:05:06

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, boa tarde. A sessão se encontra reaberta.

02/06/2022 13:51:32

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, boa tarde. Informamos que estamos encerrando a sessão em razão do fim do nosso expediente
e reabriremos amanhã, 03/06/2022, às 09h.

02/06/2022 16:55:55

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, bom dia. Informamos que a sessão está aberta.

03/06/2022 09:00:35

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, boa tarde. Informamos que encerraremos a sessão em razão de almoço e retornaremos às 14h.

03/06/2022 12:28:30

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, estamos reabrindo a sessão.

03/06/2022 14:01:42

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, boa tarde. Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas e que assim que
tivermos um retorno avisaremos aqui no chat.

03/06/2022 15:38:32

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, boa tarde. Informamos que recebemos o retorno positivo, do Setor requisitante, da
conformidade dos itens ofertados nas propostas com o solicitado no Termo de Referência. Entretanto, os valores
oferecidos estão acima do valor previamente estimado. Dessa forma, daremos continuidade a sessão solicitando
propostas aos licitantes subsequentes.

09/06/2022 16:04:53

Enviado pelo sistema:
Retornaremos à sessão em 10/06/2022 às 09h.

09/06/2022 16:57:55

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, bom dia. A sessão está reaberta.

10/06/2022 09:04:22

Enviado pelo sistema:
Encerremos a sessão agora para almoço e retornaremos às 14:30h.

10/06/2022 12:53:45

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.

10/06/2022 14:31:54

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, boa tarde. Terminaremos a sessão em instantes e retornaremos no dia 14/06/2022 às 9h.

10/06/2022 16:19:51
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Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 31/05/2022 08:00:04

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 31/05/2022 14:00:17

Mensagens do chat da dispensa 7/2022

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, bom dia. A sessão está reaberta.

14/06/2022 09:00:59

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, encerraremos agora a sessão para almoço e retornaremos às 14h.

14/06/2022 11:59:06

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, a sessão está reaberta.

14/06/2022 14:21:18

Enviado pelo sistema:
Encerraremos a sessão em instantes em razão do fim do nosso expediente e retornaremos amanhã, 15/06/2022, às
09h.

14/06/2022 16:55:34

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, bom dia. A sessão encontra-se aberta.

15/06/2022 09:39:47

Enviado pelo sistema:
Srs. Licitantes, considerando:

que a maioria dos itens deste Certame restaram fracassados;

15/06/2022 10:46:05

Enviado pelo sistema:
que, com relação ao item 4 - Cartão de Visita, houve o cadastramento de  apenas dois licitantes interessados em
participar da Dispensa;
que recebemos a proposta formalizada do licitante primeiro classifcado, DWAN DE PAULA STUART
12959114779, na qual foi ofertado o valor de R$ 22,00 pela unidade da embalagem do objeto, e que o Licitante
subsequente cadastrou proposta com o valor unitário de R$ 41,80, foi feito contato telefônico com o primeiro..

15/06/2022 10:52:22

Enviado pelo sistema:
.. classificado na tentativa de uma nova negociação a fim de aproveitar mais um item do certame e a Dispensa
inteira não restar fracassada, o qual aceitou.
Dessa forma, solicitaremos novamente via sistema o envio da proposta formalizada com o novo valor negociado.

15/06/2022 10:53:32

Enviado pelo sistema:
Encerraremos a sessão agora para almoço e retornaremos às 14:30h.

15/06/2022 12:48:11

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, a sessão encontra-se aberta.

15/06/2022 14:34:54

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, boa tarde. Encerraremos a sessão em instantes e, a princípio, retornarmos no dia 22/06/2022,
em razão de feriado e curso que o Setor realizará nos dias 20 e 21 de junho.

15/06/2022 16:56:30
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