
Dispensa eletrônica 13/2022

Objeto: Aquisição de cartões de PVC para identificação dos delegados deste Conselho, com ENTREGA
PARCELADA, conforme especificado no Termo de Referência.

Cartão Identificação Material: Pvc , Comprimento: 86 MM, Cor: Branca , Espessura: 0,76 MM, Largura: 5,5 C

Unidade
100

Adjudicado e Homologado
R$ 17,0000

Quantidade:

Situação:

Aceito para CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO EIRELI, CNPJ
14.457.810/0001-86, pelo melhor lance R$ 15,0000.

Propostas do item 1

14.457.810/0001-86 - CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 15,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: ALACH/ ALACH
Modelo/versão: CR80
Situação: Proposta adjudicada

Descrição detalhada: Carteira em PVC para identificação dos delegados:
54x86mm, com 0,76mm de espessura laminado com PVC cristal, impresso 4 cores em alta resolução, frente e
verso, com foto e dados variáveis, sem tarja magnética, com superfície de PVC polida, sem marcas de dedos,
poeira ou qualquer outro tipo de contaminante, devem ter uma superfície totalmente lisa e nivelada para que a
impressora obtenha uma cobertura de cor consistente e as bordas deverão ser com acabamento suave.

27.490.346/0001-71 - DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 17,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: DMP/DMP
Modelo/versão: CARTEIRA PVC IDENTIFICAÇÃO
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Carteira em PVC para identificação dos delegados:
54x86mm, com 0,76mm de espessura laminado com PVC cristal, impresso 4 cores em alta resolução, frente e
verso, com foto e dados variáveis, sem tarja magnética, com superfície de PVC polida, sem marcas de dedos,
poeira ou qualquer outro tipo de contaminante, devem ter uma superfície totalmente lisa e nivelada para que a
impressora obtenha uma cobertura de cor consistente e as bordas deverão ser com acabamento suave.

Item 1 - Cartão Identificação

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 10/06/2022 15:27:18 até 15/06/2022 07:59:59

Emergencial: Não
Período para envio de lances: 15/06/2022 08:00:00 até 15/06/2022 14:00:00
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Propostas do item 1

20.040.092/0001-40 - LUMICOLOR DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 17,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: Lumicolor Epp
Modelo/versão: Cartão de identificação em PVC

Descrição detalhada: Carteira em PVC para identificação dos delegados: 54x86mm, com 0,76mm de espessura
laminado com PVC cristal, impresso 4 cores em alta resolução, frente e verso, com foto e dados variáveis, sem
tarja magnética, com superfície de PVC polida, sem marcas de dedos, poeira ou qualquer outro tipo de
contaminante, devem ter uma superfície totalmente lisa e nivelada para que a impressora obtenha uma cobertura
de cor consistente e as bordas deverão ser com acabamento suave.

41.643.531/0001-80 - PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 17,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: smartID
Modelo/versão: smartID

Descrição detalhada: Cartão Identificação Material: Pvc , Comprimento: 86 MM, Cor: Branca , Espessura: 0,76
MM, Largura: 5,5 C

Valor unitário (R$)
Quantidade ofertada
100

30.996.156/0001-35 - SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 18,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: ref
Modelo/versão: 2022

Descrição detalhada: Cartão Identificação Material: Pvc , Comprimento: 86 MM, Cor: Branca , Espessura: 0,76
MM, Largura: 5,5 C

44.914.835/0001-22 - V H R MENEZES LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 17,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: P´ROPRIA
Modelo/versão: PVC

Descrição detalhada: Cartão Identificação Material: Pvc , Comprimento: 86 MM, Cor: Branca , Espessura: 0,76
MM, Largura: 5,5 C

11.309.519/0001-72 - VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 20,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: SOL
Modelo/versão: CARTÃO

Descrição detalhada: Cartão Identificação Material: Pvc , Comprimento: 86 MM, Cor: Branca , Espessura: 0,76
MM, Largura: 5,5 C
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Lances do item 1
R$ 14,900015/06/2022 09:08:44 27.490.346/0001-71
R$ 14,000015/06/2022 13:26:13 27.490.346/0001-71

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O item 1 teve empate real para o valor 17,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com
propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

15/06/2022 14:00:02

Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

15/06/2022 14:00:02

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Sr.(a) Licitante, boa tarde. Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência?
Favor se manifestar via “chat”.

15/06/2022 14:02:47

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Boa tarde Sr. pregoeiro.. Sim estamos de acordo com o TR

15/06/2022 14:03:32

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Faremos a amostra para aprovação

15/06/2022 14:03:55

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Sr. Fornecedor DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ 27.490.346/0001-71, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 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 com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

15/06/2022 14:05:15

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Sr. Fornecedor DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ 27.490.346/0001-71, 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..

15/06/2022 14:06:08

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Faremos o envio da proposta conforme ultimo lance ofertado, devido a pequena quantidade e entrega
parcelada

15/06/2022 14:06:16

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI,
CNPJ 27.490.346/0001-71, mantendo o valor de R$ 14,0000.

15/06/2022 14:15:01

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Somente o anexo da proposta, Sr Pregoeiro?

15/06/2022 14:16:09

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Ou envio documentos de habilitação tambem?

15/06/2022 14:16:24

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Só a proposta, com as especificações solicitadas no Termo de Referência.

15/06/2022 14:16:54

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Ciente!

15/06/2022 14:17:07

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Proposta anexada

15/06/2022 14:17:43
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Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Ainda não recebemos.

15/06/2022 14:19:23

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:19:39 de 15/06/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ 27.490.346/0001-71.

15/06/2022 14:19:39

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Desculpe. Nao encerrei o envio.

15/06/2022 14:20:00

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Verifique se foi, por gentileza.

15/06/2022 14:20:14

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Sr.(a) Licitante, recebido. Encaminharemos agora a proposta para análise e parecer da área requisitante. Assim que
tivermos um retorno, informaremos aqui no chat. Dessa forma, solicitamos que permaneçam on-line
acompanhando o chat.

15/06/2022 14:25:45

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Ok. Estamos cientes!

15/06/2022 14:26:31

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Sr.(a) Licitante, o Setor requisitante nos informou que a proposta se encontra em conformidade com o Termo de
Referência.

15/06/2022 15:05:48

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Ok

15/06/2022 15:06:37

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Entretanto nos fez um questionamento com relação à confecção da amostra, que segue:

15/06/2022 15:06:37

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
"Prezada, peço que por gentileza me informe como posso enviar o arquivo à empresa para que a mesma faça a
amostra, pois existe uma base (arte), em Corel Draw, frente e verso, sem os dados, e uma planilha no excel com os
dados para serem inseridos na arte. Então a dúvida é, podemos enviar os arquivos assim, ou terei que enviar cartão
por cartão (arte) já pronto com os dados dos delegados?"

15/06/2022 15:07:38

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Pedimos que envie em corel draw, ate a versao 18

15/06/2022 15:09:37

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
assim podemos confeccionar a amostra para aprovação

15/06/2022 15:09:54

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
email licitacao@dmpid.com.br

15/06/2022 15:10:05

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
a planilha sera enviada em excel, apos aprovação da amostra

15/06/2022 15:10:39

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Certo, vou comunicá-los e breve dou um retorno.

15/06/2022 15:15:20

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Perfeito!

15/06/2022 15:16:14

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Prezado(a) Licitante, boa tarde. Informamos que o e-mail foi enviado com o arquivo para a confecção da amostra.
Considerando o caráter emergencial deste processo, solicitamos verificar a possibilidade de atender ao prazo que
fora mencionado no e-mail, de 3 dias úteis, para recebimento da amostra. Ficamos no aguardo de um positivo

15/06/2022 15:59:52
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Mensagens do chat do item 1

retorno.

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Eecebemos o email e enviamos a resposta.

15/06/2022 16:09:42

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Prezado(a) Licitante, boa tarde. Solicitamos entrar em contato pelo telefone (21) 2533-8130 para esclarecimento de
alguns pontos da sua proposta.

15/06/2022 16:33:11

Enviado pelo participante 27.490.346/0001-71:
Vou ligar agora.

15/06/2022 16:34:35

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Solicitado uma amostra do objeto (carteira em pvc) o qual já foi recebido e o setor requisitante solicitou algumas
questões sobre a amostra recebida, são elas:
Cor de fundo que está muito clara, impossibilitando enxergar o brasão da República Federativa como marca
d'água e outros detalhes (frente/verso);
A fita lateral esquerda não está quase aparecendo (frente);
A frase no rodapé, em azul, está quase cortada (verso).

20/06/2022 16:32:01

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Em resposta, a empresa DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI fará as alterações necessárias.
Estamos no aguardo.

20/06/2022 16:33:13

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Verificamos que houve as alterações necessárias dos cartões em pvc, o setor requisitante recebeu a prova virtual, a
qual foi aprovada pelo setor. Estamos no aguardo da prova física para aprovação final do setor requisitante.

22/06/2022 09:04:18

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Informamos que a 2ª prova física foi recebida pelo setor requisitante e encontra-se em análise. Considerando que o
expediente da entidade encerrará às 17h, suspenderemos a sessão e reabriremos amanhã, 24/06/2022, sexta-feira, às
10h.

23/06/2022 16:38:51

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Segue a justificativa do setor requisitante: “Prezadas Valéria e Janaina.
Venho por meio deste relatar que infelizmente a 2ª prova física enviada, não foi aprova devido a qualidade de
impressão, pois precisamos de uma impressão das cores mais homogenias, percebemos que as amostras ou ficam
muito claras, porém machadas, ou fortes, porém manchadas, impossibilitando a leitura de alguns dados
importantes da carteira.

24/06/2022 10:04:47

Enviado pelo sistema para o participante 27.490.346/0001-71:
Portanto em análise junto a Diretoria deste Conselho, não seguiremos com solicitação de provas e
desclassificaremos a Empresa DMP pela qualidade técnica de cor de impressão, até por que não temos mais prazo
para seguir com mais provas.
Agradecemos o pronto atendimento que nos prestaram.”

24/06/2022 10:05:01

Enviado pelo sistema para o participante 14.457.810/0001-86:
Sr. Licitante, bom dia. Solicitamos que se manifeste aqui no chat para procedermos com proposta.

24/06/2022 10:09:05

Enviado pelo sistema para o participante 14.457.810/0001-86:
Sr. Fornecedor CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO EIRELI, CNPJ
14.457.810/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do
dia 24/06/2022. Justificativa: Solicitamos que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto..

24/06/2022 10:41:18

Enviado pelo sistema para o participante 14.457.810/0001-86:
Sr. Fornecedor CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO EIRELI, CNPJ
14.457.810/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Recomendação do

24/06/2022 10:43:04
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Mensagens do chat do item 1

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..

Enviado pelo participante 14.457.810/0001-86:
Bom dia, estaremos providenciando.

24/06/2022 10:44:24

Enviado pelo sistema para o participante 14.457.810/0001-86:
Sr. Licitante, verificamos que a empresa Cheil, em janeiro de 2022, ofertou proposta para o MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, referente ao objeto de carteiras de
identificação pelo valor unitário de R$ 2,50. Sendo assim, solicitamos a possibilidade de reduzir o preço final na
aba de NEGOCIAÇÃO.

24/06/2022 10:59:54

Enviado pelo sistema para o participante 14.457.810/0001-86:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:41:00 de 24/06/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO EIRELI, CNPJ
14.457.810/0001-86.

24/06/2022 12:41:00

Enviado pelo participante 14.457.810/0001-86:
Bom dia, infelizmente por este valor ofertado em janeiro deste ano, não conseguimos fornecer.

24/06/2022 13:02:45

Enviado pelo sistema para o participante 14.457.810/0001-86:
Prezado Sr. Licitante, responder a opção NEGOCIAÇÂO, pois se encontra em aberto ainda.

24/06/2022 13:27:26

Enviado pelo participante 14.457.810/0001-86:
A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS
IMPORTACAO EIRELI, CNPJ 14.457.810/0001-86, mantendo o valor de R$ 15,0000.

24/06/2022 13:57:31

Enviado pelo sistema para o participante 14.457.810/0001-86:
Sr. Licitante, sua proposta foi aprovada pelo setor requisitante. Foi encaminhado por e-mail a arte da carteira para
que seja providenciada a amostra digital e amostra física. Estamos com URGÊNCIA, solicitamos que seja entregue
a carteira confeccionada até o dia 30/06/2022.

24/06/2022 14:14:13

Enviado pelo participante 14.457.810/0001-86:
Estaremos providenciando.

24/06/2022 14:50:00

Enviado pelo sistema para o participante 14.457.810/0001-86:
Informamos que, devido o horário de expediente, encerraremos a sessão e retornaremos segunda-feira.

24/06/2022 16:48:35

Enviado pelo sistema para o participante 14.457.810/0001-86:
Sr. Fornecedor CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO EIRELI, CNPJ
14.457.810/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do
dia 27/06/2022. Justificativa: Sr. Licitante, solicitamos o envio da amostra digital da carteira conforme arte enviado
por e-mail..

27/06/2022 14:21:44

Enviado pelo participante 14.457.810/0001-86:
Boa tarde! Ok, ciente.

27/06/2022 14:51:43

Enviado pelo sistema para o participante 14.457.810/0001-86:
Recebemos o e-mail com a amostra digital, foi encaminhado para o setor requisitante analisar. Solicitamos que
envie o documento aqui pelo sistema na aba anexos.

27/06/2022 15:16:36

Enviado pelo participante 14.457.810/0001-86:
Informo que já enviamos por aqui a amostra digital na aba anexos.

27/06/2022 15:37:01

Enviado pelo sistema para o participante 14.457.810/0001-86:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:00 de 27/06/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO EIRELI, CNPJ
14.457.810/0001-86.

27/06/2022 16:21:00
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Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 15/06/2022 14:00:02

Sorteio eletrônico - Item teve empate real para o valor 17,0000. Procedeu-se o sorteio
eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

15/06/2022 14:00:02

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 15/06/2022 14:00:02

Convocação anexo - Fornecedor DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI,
CNPJ 27.490.346/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
15/06/2022 16:05:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada com as
especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

15/06/2022 14:05:15

Convocação negociação - Fornecedor DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS
EIRELI, CNPJ 27.490.346/0001-71 convocado para negociação de valor.

15/06/2022 14:06:08

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor DMP COMERCIO E SERVICOS
TECNICOS EIRELI, CNPJ 27.490.346/0001-71 manteve R$ 14,0000.

15/06/2022 14:15:01

Envio encerrado - Fornecedor DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI,
CNPJ 27.490.346/0001-71 finalizou o envio de anexo.

15/06/2022 14:19:39

Desclassificação - Fornecedor DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI,
CNPJ 27.490.346/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 14,0000.
Motivo: Considerando a análise do setor requisitante referente às especificações técnicas
da 2ª amostra física, a proposta foi reprovada e, consequentemente, desclassificada. .

24/06/2022 10:03:37

Convocação anexo - Fornecedor CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
SERVICOS IMPORTACAO EIRELI, CNPJ 14.457.810/0001-86 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 24/06/2022 12:41:00. Motivo: Solicitamos que
encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e documento com as
especificações técnicas do objeto..

24/06/2022 10:41:18

Convocação negociação - Fornecedor CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
SERVICOS IMPORTACAO EIRELI, CNPJ 14.457.810/0001-86 convocado para
negociação de valor.

24/06/2022 10:43:04

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor CHEIL COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO EIRELI, CNPJ 14.457.810/0001-86
manteve R$ 15,0000.

24/06/2022 13:57:31

Convocação anexo - Fornecedor CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
SERVICOS IMPORTACAO EIRELI, CNPJ 14.457.810/0001-86 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 27/06/2022 16:21:00. Motivo: Sr. Licitante,
solicitamos o envio da amostra digital da carteira conforme arte enviado por e-mail..

27/06/2022 14:21:44

Aceitação - Fornecedor CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS
IMPORTACAO EIRELI, CNPJ 14.457.810/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance:

04/07/2022 09:59:35

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 14.457.810/0001-86:
Sr. Licitante, informo que devido ao horário do expediente, encerraremos a sessão e retornaremos assim que
recebermos a amostra física.

27/06/2022 16:59:22

Enviado pelo participante 14.457.810/0001-86:
Ok, ciente

27/06/2022 17:11:16
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Eventos do item 1

R$ 15,0000.

Habilitação - Fornecedor CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS
IMPORTACAO EIRELI, CNPJ 14.457.810/0001-86 foi habilitado.

04/07/2022 10:00:33

Adjudicação - Fornecedor CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS
IMPORTACAO EIRELI, CNPJ 14.457.810/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor
lance: R$ 15,0000.

12/07/2022 13:53:06

Homologação - Item homologado. 12/07/2022 13:53:06

Mensagens do chat da dispensa 13/2022

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.

15/06/2022 08:00:01

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, bom dia! Inicialmente agradeço a participação de todos. Em caso de dúvidas, entrem em
contato por e-mail: compras@confere.org.br

15/06/2022 10:43:59

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.

15/06/2022 10:44:46

Enviado pelo sistema:
Recomendamos que estejam atentos ao previsto no TR (Termo de Referência), com acesso disponível também no
Portal do Confere https://www.confere.org.br/dispensas-eletronicas.php?disp=7611 , em especial a descrição do
objeto, condições de entrega e sanções administrativas.

15/06/2022 10:46:11

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.

15/06/2022 11:13:33

Enviado pelo sistema:
Recomendamos que mantenham atualizadas as informações constantes no cadastro junto ao Sicaf, principalmente
telefone, e-mail e as certidões.

15/06/2022 11:13:56

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.

15/06/2022 11:14:25

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.

15/06/2022 11:15:58

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 por aqui.

15/06/2022 11:16:19

Enviado pelo sistema:
Srs. Licitante, apresentem seus lances com responsabilidade e atentem-se às especificações que estão sendo pedidas
no Termo de Referência, pois uma vez cadastrada a proposta ela fica vinculada às REGRAS E CONDIÇÕES
GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA.

15/06/2022 11:18:39

Enviado pelo sistema:
O CONFERE deseja boa sorte a todos!

15/06/2022 11:19:26
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Dispensa eletrônica 13/2022Uasg 389047

Eventos da dispensa 13/2022

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 15/06/2022 08:00:01

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 15/06/2022 14:00:07

Mensagens do chat da dispensa 13/2022

Enviado pelo sistema:
Srs. Licitantes, aproveitem esse final de disputa para melhorar seus valores, assim estaremos cumprindo o Princípio
da Economicidade da Administração Pública.

15/06/2022 13:22:50

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

15/06/2022 14:00:08

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, boa tarde. Daremos início a sessão desta Dispensa.

15/06/2022 14:02:18

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

15/06/2022 16:55:29
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