
Dispensa eletrônica 16/2022

Objeto: Aquisição de crachás em PVC e cordões personalizados com a logomarca do Confere, 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

Revogado e Homologado
R$ 3,2100

Quantidade:

Situação:

Propostas do item 1

22.556.069/0001-39 - GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 3.210,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Marca/Fabricante: LAYOUT ,MIDIA
Modelo/versão: LAYOUT MIDIA
Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Layout midias um produto da J A & N SOLUÇOES INTEGRADAS, especializada em
serviços de designer grafico para elaboração de layout/ arte de adesivos posters , banner. campanhas publicitarias,
produção de material grafico. comunicação visual com um novo conceito e extrategias atraves de ideias.

Valor negociado: R$ 8,0000

Lances do item 1
Nenhum lance foi registrado para o item 1.

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

29/06/2022 14:00:08

Enviado pelo sistema para o participante 22.556.069/0001-39:
Sr.(a) Licitante, boa tarde. Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência?
Favor se manifestar via “chat”.

29/06/2022 14:11:11

Enviado pelo participante 22.556.069/0001-39:
ola´ boa tarde , houve sim um erro tecnico de digitação mais podemos fechar sim com a proposta do termo de
referencia.

29/06/2022 14:13:33

Enviado pelo sistema para o participante 22.556.069/0001-39:
Solicitamos manifestação se houve erro de digitação quanto ao valor unitário informado/cadastrado em sua

29/06/2022 14:13:50

Item 1 - Cartão Identificação

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 24/06/2022 14:09:42 até 29/06/2022 07:59:59

Emergencial: Não
Período para envio de lances: 29/06/2022 08:00:00 até 29/06/2022 14:00:00
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Mensagens do chat do item 1

proposta.

Enviado pelo sistema para o participante 22.556.069/0001-39:
Sr. Fornecedor GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350, CNPJ 22.556.069/0001-39, 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..

29/06/2022 14:15:35

Enviado pelo sistema para o participante 22.556.069/0001-39:
Sr. Fornecedor GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350, CNPJ 22.556.069/0001-39, você foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 29/06/2022. 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..

29/06/2022 14:16:05

Enviado pelo sistema para o participante 22.556.069/0001-39:
Certo. Solicitamos verificar a possibilidade de ofertar valor mais vantajoso.

29/06/2022 14:19:18

Enviado pelo participante 22.556.069/0001-39:
Boa tarde Sr. Pregoeiro

Informo que o valor ofertado sofreu reajuste no interregno mínimo que o fornecedor do item se propôs a
aprovisionar para está empresa

Peço declínio da proposta ofertado assim como desclassificação do objeto

fico a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos

29/06/2022 14:35:27

Enviado pelo sistema para o participante 22.556.069/0001-39:
Certo. Solicitamos informar qual seria o valor unitário mínimo de cada item que conseguiria ofertar.

29/06/2022 15:26:54

Enviado pelo sistema para o participante 22.556.069/0001-39:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:00 de 29/06/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350, CNPJ 22.556.069/0001-39.

29/06/2022 16:16:00

Enviado pelo participante 22.556.069/0001-39:
olá sr pregoeiro , conforme a solicitação de uma nova proposta , no valor de R$ 7,50 crachá e R$ 8,00 Cordão
incluindo todos tributos para envio para cidade são paulo.

29/06/2022 16:41:29

Enviado pelo sistema para o participante 22.556.069/0001-39:
Mas nós ficamos no RJ. Seria o mesmo valor?

29/06/2022 16:50:10

Enviado pelo participante 22.556.069/0001-39:
desculpe erro de estado sim seria

29/06/2022 17:18:49

Enviado pelo participante 22.556.069/0001-39:
valor de frete incluso

29/06/2022 17:19:02

Enviado pelo participante 22.556.069/0001-39:
A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350, CNPJ
22.556.069/0001-39, tendo informado o valor de R$ 8,0000.

29/06/2022 22:07:06

Enviado pelo sistema para o participante 22.556.069/0001-39:
Sr.(a) Licitante, bom dia. Certo, obrigada. As dúvidas foram sanadas. Entretanto, como o valor ficou muito acima
do nosso estimado, esta Dispensa restará fracassada, tendo em vista não haver mais licitante para darmos
prosseguimento.

30/06/2022 09:34:43
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Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 29/06/2022 14:00:08

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 29/06/2022 14:00:08

Convocação negociação - Fornecedor GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350,
CNPJ 22.556.069/0001-39 convocado para negociação de valor.

29/06/2022 14:15:35

Convocação anexo - Fornecedor GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350,
CNPJ 22.556.069/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
29/06/2022 16:16:00. 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..

29/06/2022 14:16:05

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor GLAUBER MESQUITA DA
SILVA 00409345350, CNPJ 22.556.069/0001-39 informou R$ 8,0000.

29/06/2022 22:07:06

Desclassificação - Fornecedor GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350, CNPJ
22.556.069/0001-39 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3.210,0000, valor
negociado: R$ 8,0000. Motivo: Licitante solicitou a desclassificação em razão de não
conseguir ofertar o valor cadastrado previamente..

30/06/2022 10:48:54

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação. 30/06/2022 10:48:54

Revogação - Licitante solicitou sua desclassificação alegando que o valor inicialmente
por ele cadastrado sofreu reajuste no interregno mínimo que o seu fornecedor havia se
proposto a oferecer, não conseguindo, dessa forma, manter o preço. Foi a única
proposta cadastrada para o certame..

01/07/2022 10:19:05

Homologação - Item homologado. 01/07/2022 10:23:07

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O item 1 foi revogado pelo comprador. Motivo: Licitante solicitou sua desclassificação alegando que o valor
inicialmente por ele cadastrado sofreu reajuste no interregno mínimo que o seu fornecedor havia se proposto a
oferecer, não conseguindo, dessa forma, manter o preço. Foi a única proposta cadastrada para o certame..

01/07/2022 10:19:05
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Confecção de Cordão para Crachá. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
INFORMADAS NO CATMAT E NO TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECEM AS ESPECIFICAÇÕES DO
TERMO DE REFERÊNCIA.

UNIDADE
100

Revogado e Homologado
R$ 3,3300

Quantidade:

Situação:

Propostas do item 2

22.556.069/0001-39 - GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 3.210,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Layout midias um produto da J A & N SOLUÇOES INTEGRADAS, especializada em
serviços de designer grafico para elaboração de layout/ arte de adesivos posters , banner. campanhas publicitarias,
produção de material grafico. comunicação visual com um novo conceito e extrategias atraves de ideias.

Valor negociado: R$ 8,0000

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

Mensagens do chat do item 2

Enviado pelo sistema:
O item 2 está encerrado.

29/06/2022 14:00:08

Enviado pelo sistema para o participante 22.556.069/0001-39:
Sr.(a) Licitante, boa tarde. Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência?
Favor se manifestar via “chat”.

29/06/2022 14:11:21

Enviado pelo sistema para o participante 22.556.069/0001-39:
Solicitamos manifestação se houve erro de digitação quanto ao valor unitário informado/cadastrado em sua
proposta.

29/06/2022 14:14:28

Enviado pelo participante 22.556.069/0001-39:
olá boa tarde sr pregoeiro, houve sim uma falha tecnica em um erro de digitação, sim pedimos desculpa pelo
ocorrido , e podemos fazer umna nova proposta e de acordo com termo de referencia. aceitar o mesmo valor
ofertado no certame.

29/06/2022 14:16:33

Enviado pelo sistema para o participante 22.556.069/0001-39:
Sr. Fornecedor GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350, CNPJ 22.556.069/0001-39, 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..

29/06/2022 14:18:02

Enviado pelo sistema para o participante 22.556.069/0001-39:
Sr. Fornecedor GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350, CNPJ 22.556.069/0001-39, você foi convocado

29/06/2022 14:18:24

Item 2 - Confecção de Cordão para Crachá

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:
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Eventos do item 2

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 29/06/2022 14:00:08

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 29/06/2022 14:00:08

Convocação negociação - Fornecedor GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350,
CNPJ 22.556.069/0001-39 convocado para negociação de valor.

29/06/2022 14:18:02

Convocação anexo - Fornecedor GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350,
CNPJ 22.556.069/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
29/06/2022 16:18:00. 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..

29/06/2022 14:18:24

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor GLAUBER MESQUITA DA
SILVA 00409345350, CNPJ 22.556.069/0001-39 informou R$ 8,0000.

29/06/2022 22:09:35

Desclassificação - Fornecedor GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350, CNPJ
22.556.069/0001-39 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3.210,0000, valor
negociado: R$ 8,0000. Motivo: Licitante solicitou a desclassificação em razão de não
conseguir ofertar o valor cadastrado previamente..

30/06/2022 10:49:36

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação. 30/06/2022 10:49:36

Revogação - Licitante solicitou sua desclassificação alegando que o valor inicialmente
por ele cadastrado sofreu reajuste no interregno mínimo que o seu fornecedor havia se
proposto a oferecer, não conseguindo, dessa forma, manter o preço. Foi a única
proposta cadastrada para o certame..

01/07/2022 10:19:21

Homologação - Item homologado. 01/07/2022 10:23:07

Mensagens do chat do item 2

para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 29/06/2022. 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..

Enviado pelo sistema para o participante 22.556.069/0001-39:
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:00 de 29/06/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350, CNPJ 22.556.069/0001-39.

29/06/2022 16:18:00

Enviado pelo participante 22.556.069/0001-39:
A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor GLAUBER MESQUITA DA SILVA 00409345350, CNPJ
22.556.069/0001-39, tendo informado o valor de R$ 8,0000.

29/06/2022 22:09:35

Enviado pelo sistema:
O item 2 foi revogado pelo comprador. Motivo: Licitante solicitou sua desclassificação alegando que o valor
inicialmente por ele cadastrado sofreu reajuste no interregno mínimo que o seu fornecedor havia se proposto a
oferecer, não conseguindo, dessa forma, manter o preço. Foi a única proposta cadastrada para o certame..

01/07/2022 10:19:21

Mensagens do chat da dispensa 16/2022

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.

29/06/2022 08:00:07
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Eventos da dispensa 16/2022

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 29/06/2022 08:00:07

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 29/06/2022 14:01:15

Mensagens do chat da dispensa 16/2022

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

29/06/2022 10:20:28

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.

29/06/2022 10:21:24

Enviado pelo sistema:
Recomendamos que estejam atentos ao previsto no TR, com acesso disponível também no Portal do Confere
https://www.confere.org.br/dispensas-eletronicas.php?disp=7674, em especial a descrição do objeto, condições de
entrega e sanções administrativas.

29/06/2022 10:22:12

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.

29/06/2022 10:29:15

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

29/06/2022 10:29:30

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.

29/06/2022 10:29:47

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.

29/06/2022 10:30:04

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.

29/06/2022 10:31:34

Enviado pelo sistema:
Apresentem seus lances com responsabilidade.

29/06/2022 10:32:45

Enviado pelo sistema:
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.

29/06/2022 10:33:01

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

29/06/2022 14:01:15

Enviado pelo sistema:
Encerraremos a sessão agora e retornaremos amanhã, 30/06/2022, às 9h.

29/06/2022 16:59:20
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