
Dispensa eletrônica 22/2022

Objeto: Contratação de serviço de Hospedagem do site do Confere, conforme especificado no Termo de Referência.

Serviços Hospedagem de Sítios na Rede Mundial Computadores.

UNIDADE
1

Adjudicado e Homologado
R$ 2.256,0000

Quantidade:

Situação:

Aceito para LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ 02.092.217/0001-02, pelo melhor lance R$ 1.560,0000,
negociado a R$ 1.440,0000.

Propostas do item 1

29.612.419/0001-86 - 1 ACCESS SECURITY CONSULTORIA E Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.256,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Serviços Hospedagem de Sítios na Rede Mundial Computadores.

42.669.518/0001-62 - ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.256,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Servidor Apache
o Banco de Dados MySQL 5.6
o Espaço de armazenamento de 5GB para o Banco
o Espaço de armazenamento para o Site: 15GB
o Memória 512mb a 1GB
o Certificado de segurança SSL
o Versão PHP 7.1
o Acesso via FTP

37.910.003/0001-72 - AVANCE SERVICE LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 5.000,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviços Hospedagem de Sítios na Rede Mundial Computadores

Item 1 - Serviços Hospedagem de Sítios na Rede Mundial Computadores

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 10/08/2022 13:45:20 até 15/08/2022 07:59:59

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

03.241.757/0001-65 - INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.250,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Hospedagem do Site do Confere

02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.255,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta adjudicada

Descrição detalhada: Hospedagem do Site do Confere

Valor negociado: R$ 1.440,0000

23.090.165/0001-05 - PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.255,9000 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Hospedagem di site Confere em servidor apache, Banco de Dados MySQL 5.6, Espaço de
armazenamento do banco de 5GB , Espaço de armazenamento para o Site de 15GB, Memória de 1GB,
Certificado de segurança SSL incluso, C Panel. e PHP 7.1 atualizado. Acesso via FTP. Além disso será
disponibilizado acesso completo as estatisticas do site

36.415.376/0001-04 - REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.350,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Hospedagem de Sites

44.959.207/0001-63 - RENATO GENNARO FILHO 40788347870 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.256,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Serviços Hospedagem de Sítios na Rede Mundial Computadores.

Valor negociado: R$ 1.392,9600

27.813.226/0001-68 - ROMULO SALVADOR PAIM 01033943037 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.840,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Serviços Hospedagem de Sítios na Rede Mundial Computadores.

Valor negociado: R$ 1.489,8500

Lances do item 1
R$ 2.270,000015/08/2022 13:58:46 36.415.376/0001-04
R$ 2.215,350015/08/2022 13:59:01 44.959.207/0001-63
R$ 2.249,980015/08/2022 13:59:01 23.090.165/0001-05
R$ 1.490,000015/08/2022 13:59:56 29.612.419/0001-86
R$ 2.215,330015/08/2022 13:59:56 23.090.165/0001-05
R$ 2.215,128515/08/2022 13:59:56 27.813.226/0001-68
R$ 1.467,054015/08/2022 13:59:57 44.959.207/0001-63
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Lances do item 1
Participante LanceData/hora

R$ 2.200,000015/08/2022 13:59:57 03.241.757/0001-65
R$ 1.489,851015/08/2022 13:59:57 27.813.226/0001-68
R$ 1.560,000015/08/2022 13:59:57 02.092.217/0001-02
R$ 1.559,980015/08/2022 13:59:59 23.090.165/0001-05

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

15/08/2022 14:00:06

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Sr. licitante está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor se
manifestar via “chat”.

15/08/2022 14:02:21

Enviado pelo participante 44.959.207/0001-63:
Boa tarde, é Hospedagem Business da plataforma Hostinger. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito
obrigado.

15/08/2022 14:19:05

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Sr. Fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ 44.959.207/0001-63, 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..

15/08/2022 14:20:29

Enviado pelo participante 44.959.207/0001-63:
A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ
44.959.207/0001-63, tendo informado o valor de R$ 1.393,0000.

15/08/2022 14:20:55

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Sr. Fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ 44.959.207/0001-63, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 15/08/2022. Justificativa: Solicitação de
envio pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto
para análise e parecer da área requisitante..

15/08/2022 14:23:40

Enviado pelo participante 44.959.207/0001-63:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:24 de 15/08/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ 44.959.207/0001-63.

15/08/2022 14:30:24

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Sr. Licitante, solicitamos que envie a proposta de acordo com a tabela constante no item 3 do termo de referência,
onde consta o preço unitário (mensal) e o preço total (anual).

15/08/2022 14:35:49

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Sr. Fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ 44.959.207/0001-63, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 15/08/2022. Justificativa: Solicitação de
envio de proposta de acordo com a tabela constante no item 3 do termo de referência, onde consta o preço
unitário e o preço total para 12 meses.  .

15/08/2022 14:40:50

Enviado pelo participante 44.959.207/0001-63:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:03 de 15/08/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ 44.959.207/0001-63.

15/08/2022 14:52:03

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Sr. licitante, informamos que encaminharemos a proposta ajustada, assim como as especificações técnicas para
análise e parecer do setor requisitante.

15/08/2022 15:20:31
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Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Sr. Fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ 44.959.207/0001-63, você foi convocado para
negociação de valor do item 1. Justificativa: Na primeira negociação, o  licitante aceitou abaixar o preço total para
R$ 1.393,00. Porém, o preço unitário resultaria em R$ 116,0833333333333. Desta forma, a proposta precisou ser
ajustada, abaixando o preço unitário, resultando em R$ 116,08, totalizando em preço total de R$ 1.392,96.

15/08/2022 16:15:59

Enviado pelo participante 44.959.207/0001-63:
A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ
44.959.207/0001-63, tendo informado o valor de R$ 1.392,9600.

15/08/2022 16:17:26

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Sr. licitante, informamos que assim que tivermos um retorno por parte do setor requisitante, referente a análise da
proposta e dos documentos enviados, avisaremos aqui no chat.

15/08/2022 16:41:31

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Sr. Licitante, após análise da proposta e documentos enviados, o setor requisitante apresentou os seguintes
questionamentos que transcrevemos a seguir: “Bom dia. Peço que o fornecedor informe se a proposta atende
plenamente aos seguintes requisitos: Servidor Apache; Banco de Dados MySQL 5.6; Espaço de armazenamento de
5GB para o Banco; Espaço de armazenamento para o Site: 15GB; Memória 512mb a 1GB; Certificado de segurança
SSL;

16/08/2022 10:49:13

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Versão PHP 7.1; Acesso via FTP. Solicito informar ainda se o ambiente disponibilizado irá atender os requisitos
demonstrados nas estatísticas de acesso que fazem parte do nosso TR, sem perda de qualidade."

16/08/2022 10:49:57

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Sr. Fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ 44.959.207/0001-63, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 16/08/2022. Justificativa: O setor
requisitante apresentou questionamentos após análise da proposta e documentos enviados pelo fornecedor. .

16/08/2022 10:51:02

Enviado pelo participante 44.959.207/0001-63:
Bom dia, mandei a resposta em anexo

16/08/2022 11:13:47

Enviado pelo participante 44.959.207/0001-63:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:48 de 16/08/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ 44.959.207/0001-63.

16/08/2022 11:14:48

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Sr. Licitante, a resposta será enviada ao setor requisitante.

16/08/2022 11:28:31

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Sr. Licitante, o setor requisitante solicitou que informasse se a empresa cumpre as exigências da LGPD. Favor se
manifestar via "chat".

16/08/2022 15:44:38

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Em tempo: O questionamento é referente a hospedagem de site ofertada pela empresa. Se atende a LGPD.

16/08/2022 15:47:59

Enviado pelo participante 44.959.207/0001-63:
Boa tarde, infelizmente não, por isso peço a desclassificação da minha proposta. Peço desculpas pelo infortuito.

16/08/2022 15:51:47

Enviado pelo sistema para o participante 44.959.207/0001-63:
Sr. Licitante, concederemos a desclassificação.

16/08/2022 15:52:53

Enviado pelo sistema para o participante 27.813.226/0001-68:
Boa tarde, Sr. licitante está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor
se manifestar via “chat”.

16/08/2022 16:11:24

4 de 1305/09/2022 18:04



Dispensa eletrônica 22/2022Uasg 389047

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 27.813.226/0001-68:
Sr. Fornecedor ROMULO SALVADOR PAIM 01033943037, CNPJ 27.813.226/0001-68, 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.

.

16/08/2022 16:25:18

Enviado pelo participante 27.813.226/0001-68:
Sim estou ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência.

16/08/2022 16:36:21

Enviado pelo sistema para o participante 27.813.226/0001-68:
Sr. Licitante, precisamos que se manifeste referente ao pedido de negociação.

16/08/2022 16:37:11

Enviado pelo participante 27.813.226/0001-68:
Não temos interesse em negociar.

16/08/2022 16:40:26

Enviado pelo sistema para o participante 27.813.226/0001-68:
Sr. Fornecedor ROMULO SALVADOR PAIM 01033943037, CNPJ 27.813.226/0001-68, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:42:00 do dia 16/08/2022. Justificativa: Solicitamos que
encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial e documento com as especificações técnicas do objeto para
análise e parecer da área requisitante..

16/08/2022 16:42:21

Enviado pelo participante 27.813.226/0001-68:
A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor ROMULO SALVADOR PAIM 01033943037, CNPJ
27.813.226/0001-68, tendo informado o valor de R$ 1.489,8500.

16/08/2022 17:44:52

Enviado pelo participante 27.813.226/0001-68:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:40:46 de 16/08/2022. 2 anexos foram enviados
pelo fornecedor ROMULO SALVADOR PAIM 01033943037, CNPJ 27.813.226/0001-68.

16/08/2022 18:40:46

Enviado pelo sistema para o participante 27.813.226/0001-68:
Sr. licitante, bom dia. Encaminhamos a proposta enviada para análise e parecer do setor requisitante.

17/08/2022 09:04:31

Enviado pelo sistema para o participante 27.813.226/0001-68:
Sr. Licitante, transcrevemos a seguir a resposta do setor requisitante após análise da proposta enviada: "A proposta
está rejeitada pelo fato da empresa não estar habilitada no Ministério da Fazenda para fornecimento deste tipo de
serviço."

17/08/2022 10:15:58

Enviado pelo sistema para o participante 29.612.419/0001-86:
Bom dia, Sr. licitante. Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor
se manifestar via “chat”.

17/08/2022 10:55:44

Enviado pelo participante 29.612.419/0001-86:
Bom dia, estamos sim.

17/08/2022 10:59:54

Enviado pelo sistema para o participante 29.612.419/0001-86:
Sr. Fornecedor 1 ACCESS SECURITY CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 29.612.419/0001-86, 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..

17/08/2022 11:01:28

Enviado pelo participante 29.612.419/0001-86:
Prezados, visto as especificações contidas no termo de referência em questão, informamos que estamos no nosso
piso. Manteremos o valor de R$ 1.490,00.

17/08/2022 11:03:39

Enviado pelo sistema para o participante 29.612.419/0001-86:
Sr. Fornecedor 1 ACCESS SECURITY CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 29.612.419/0001-86, você

17/08/2022 11:08:18
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Mensagens do chat do item 1

foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 17/08/2022.
Justificativa: Solicitação de envio pelo sistema, via anexo, proposta comercial e documento com as especificações
técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

Enviado pelo participante 29.612.419/0001-86:
A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor 1 ACCESS SECURITY CONSULTORIA E TECNOLOGIA
LTDA, CNPJ 29.612.419/0001-86, mantendo o valor de R$ 1.490,0000.

17/08/2022 11:11:38

Enviado pelo participante 29.612.419/0001-86:
Estaremos enviando, grato.

17/08/2022 11:11:49

Enviado pelo participante 29.612.419/0001-86:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:02 de 17/08/2022. 2 anexos foram enviados
pelo fornecedor 1 ACCESS SECURITY CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 29.612.419/0001-86.

17/08/2022 11:51:02

Enviado pelo participante 29.612.419/0001-86:
Senhores, enviamos dois anexos, um deles é a proposta reajustada com as especificações técnicas no tópico 6 e o
outro é um documento exclusivo de especificações, para facilitar a análise da equipe técnica responsável.
Atenciosamente.

17/08/2022 11:53:51

Enviado pelo participante 29.612.419/0001-86:
Estamos a disposição para qualquer dúvida.

17/08/2022 11:56:21

Enviado pelo sistema para o participante 29.612.419/0001-86:
Sr. licitante, encaminharemos a proposta e especificações para análise e parecer do setor requisitante.

17/08/2022 11:57:18

Enviado pelo sistema para o participante 29.612.419/0001-86:
Sr. Licitante, informamos que após análise, o setor requisitante manifestou-se, informando que como a empresa 1
ACCESS SECURITY CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, não atende as exigências do item 11 das
REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA, não está habilitada a
participar do certame.

17/08/2022 14:38:20

Enviado pelo sistema para o participante 23.090.165/0001-05:
Boa tarde, Sr. licitante. Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor
se manifestar via “chat”.

17/08/2022 14:50:10

Enviado pelo sistema para o participante 23.090.165/0001-05:
Sr. Fornecedor PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.090.165/0001-05, 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..

17/08/2022 15:12:40

Enviado pelo participante 23.090.165/0001-05:
boa tarde

17/08/2022 15:13:52

Enviado pelo participante 23.090.165/0001-05:
Nossa solucão atende alguns itens da lei geral de proteção de dados. Entretanto como o termo de referencia não
cita a LGPD, peço que vc detalhe qual item da lgpd especialmente esta hospedagem deve atender

17/08/2022 15:16:34

Enviado pelo sistema para o participante 23.090.165/0001-05:
Sr. licitante, informamos que o seu questionamento será encaminhado ao setor requisitante. Por oportuno,
solicitamos que informe se a empresa atende as exigência do item 11 das REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA
CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA.

17/08/2022 15:21:37

Enviado pelo participante 23.090.165/0001-05:
acabei que consultar a documentacao tecnica e conseguimos atender a LGPD

17/08/2022 15:23:42

Enviado pelo participante 23.090.165/0001-05:
Aproveito para informar que infelizment enão podemos oferecer nenhuma redução de preços

17/08/2022 15:24:18
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Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 23.090.165/0001-05:
Sr. Fornecedor PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.090.165/0001-05, você foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 17/08/2022. Justificativa:
Solicitamos que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial e documento com as especificações
técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante.

17/08/2022 15:28:18

Enviado pelo participante 23.090.165/0001-05:
A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ
23.090.165/0001-05, mantendo o valor de R$ 1.559,9800.

17/08/2022 16:18:31

Enviado pelo participante 23.090.165/0001-05:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:56 de 17/08/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.090.165/0001-05.

17/08/2022 16:18:56

Enviado pelo sistema para o participante 23.090.165/0001-05:
Sr. licitante, encaminharemos a proposta e especificações para análise e parecer do setor requisitante.

17/08/2022 16:20:57

Enviado pelo sistema para o participante 23.090.165/0001-05:
Sr. licitante, bom dia. Após análise, o setor requisitante informou que as atividades da empresa constantes em seu
CNPJ não consta Hospedagem de Sites ou outra que lhes permitam atender ao item 11 do Edital. Sendo assim, a
proposta foi desclassificada.

18/08/2022 09:13:26

Enviado pelo sistema para o participante 02.092.217/0001-02:
Bom dia, Sr. licitante. Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência? Favor
se manifestar via “chat”.

18/08/2022 09:19:49

Enviado pelo participante 02.092.217/0001-02:
Bom dia, estamos plenamente cientes e atendemos todas as exigências editalícias, técnicas e legais deste certame

18/08/2022 09:22:38

Enviado pelo sistema para o participante 02.092.217/0001-02:
Sr. Fornecedor LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ 02.092.217/0001-02, 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.

18/08/2022 09:29:34

Enviado pelo participante 02.092.217/0001-02:
Ciente a recomendação do TCU e atendendo V/ pedido, negociamos o valor para R$ 1.440,00

18/08/2022 09:33:25

Enviado pelo sistema para o participante 02.092.217/0001-02:
Sr. Fornecedor LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ 02.092.217/0001-02, você foi convocado para enviar
anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 18/08/2022. Justificativa: Sr. licitante,
solicitamos que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e documento com as
especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

18/08/2022 09:36:27

Enviado pelo participante 02.092.217/0001-02:
A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ 02.092.217/0001-02,
tendo informado o valor de R$ 1.440,0000.

18/08/2022 09:39:12

Enviado pelo participante 02.092.217/0001-02:
Solicito a gentileza de aguardar alguns minutos para terminar o pacote de documentações para subir no portal.

18/08/2022 09:40:20

Enviado pelo participante 02.092.217/0001-02:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:57 de 18/08/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ 02.092.217/0001-02.

18/08/2022 10:20:57

Enviado pelo participante 02.092.217/0001-02:
Sr. Pregoeiro, a proposta esta junto com a documentação enviada no pacote ZIP , favor sinalizar se conseguiu
extrair todos os documentos.  Caso tenha alguma dúvida ou necessite de algo mais, favor avisar também.

18/08/2022 10:22:34
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Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 15/08/2022 14:00:06

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 15/08/2022 14:00:06

Convocação negociação - Fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870,
CNPJ 44.959.207/0001-63 convocado para negociação de valor.

15/08/2022 14:20:29

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor RENATO GENNARO
FILHO 40788347870, CNPJ 44.959.207/0001-63 informou R$ 1.393,0000.

15/08/2022 14:20:55

Convocação anexo - Fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ
44.959.207/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
15/08/2022 16:23:00. Motivo: Solicitação de envio pelo sistema, via anexo, proposta
comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e
parecer da área requisitante..

15/08/2022 14:23:40

Envio encerrado - Fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ
44.959.207/0001-63 finalizou o envio de anexo.

15/08/2022 14:30:24

Convocação anexo - Fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ
44.959.207/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:

15/08/2022 14:40:50

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 02.092.217/0001-02:
Sr. licitante, considerando a proposta enviada, foi identificado que o número da dispensa eletrônica está incorreto,
não é 20/2022. A dispensa eletrônica de hospedagem de site é 22/2022. Favor retificar na proposta,

18/08/2022 10:29:18

Enviado pelo participante 02.092.217/0001-02:
Ops, desculpe, vou corrigir

18/08/2022 10:30:32

Enviado pelo sistema para o participante 02.092.217/0001-02:
EM TEMPO: Solicitamos que retifiquem o número correto da dispensa eletrônica (22/2022) em todos os
documentos enviados em que consta o número incorreto da dispensa.

18/08/2022 10:32:49

Enviado pelo participante 02.092.217/0001-02:
Feito, favor convovar o envio de anexos, agradeço pela paciência...

18/08/2022 10:50:15

Enviado pelo sistema para o participante 02.092.217/0001-02:
Sr. Fornecedor LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ 02.092.217/0001-02, você foi convocado para enviar
anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 18/08/2022. Justificativa: Licitante informou
que irá enviar os documentos retificados em que constam o número incorreto da dispensa eletrônica..

18/08/2022 10:57:45

Enviado pelo participante 02.092.217/0001-02:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:37 de 18/08/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ 02.092.217/0001-02.

18/08/2022 10:59:37

Enviado pelo sistema para o participante 02.092.217/0001-02:
Sr. licitante, informamos que a proposta e documentos foram enviados para análise e parecer do setor requisitante.

18/08/2022 11:38:58

Enviado pelo participante 02.092.217/0001-02:
Ciente, estamos ON e no aguardo... favor avisar se for interromper para almoço...

18/08/2022 11:43:22

Enviado pelo sistema para o participante 02.092.217/0001-02:
Sr.  Licitante, boa tarde. Informamos que o setor requisitante aprovou a proposta com as especificações
encaminhadas. Considerando que a empresa se encontra habilitada, 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.

18/08/2022 16:33:47
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15/08/2022 16:23:00. Motivo: Solicitação de envio de proposta de acordo com a tabela
constante no item 3 do termo de referência, onde consta o preço unitário e o preço total
para 12 meses.  .

Envio encerrado - Fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ
44.959.207/0001-63 finalizou o envio de anexo.

15/08/2022 14:52:03

Convocação negociação - Fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870,
CNPJ 44.959.207/0001-63 convocado para negociação de valor.

15/08/2022 16:15:59

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor RENATO GENNARO
FILHO 40788347870, CNPJ 44.959.207/0001-63 informou R$ 1.392,9600.

15/08/2022 16:17:27

Convocação anexo - Fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ
44.959.207/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
16/08/2022 12:50:00. Motivo: O setor requisitante apresentou questionamentos após
análise da proposta e documentos enviados pelo fornecedor. .

16/08/2022 10:51:02

Envio encerrado - Fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ
44.959.207/0001-63 finalizou o envio de anexo.

16/08/2022 11:14:48

Desclassificação - Fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, CNPJ
44.959.207/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.467,0540, valor
negociado: R$ 1.392,9600. Motivo: Quando o fornecedor foi questionado se a
hospedagem ofertada atendia a LGPD, recebemos uma resposta negativa, juntamente
com pedido de desclassificação da proposta.  .

16/08/2022 16:04:19

Convocação negociação - Fornecedor ROMULO SALVADOR PAIM 01033943037,
CNPJ 27.813.226/0001-68 convocado para negociação de valor.

16/08/2022 16:25:18

Convocação anexo - Fornecedor ROMULO SALVADOR PAIM 01033943037, CNPJ
27.813.226/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
16/08/2022 18:42:00. Motivo: Solicitamos que encaminhe pelo sistema, via anexo,
proposta comercial e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e
parecer da área requisitante..

16/08/2022 16:42:21

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor ROMULO SALVADOR
PAIM 01033943037, CNPJ 27.813.226/0001-68 informou R$ 1.489,8500.

16/08/2022 17:44:53

Envio encerrado - Fornecedor ROMULO SALVADOR PAIM 01033943037, CNPJ
27.813.226/0001-68 finalizou o envio de anexo.

16/08/2022 18:40:46

Desclassificação - Fornecedor ROMULO SALVADOR PAIM 01033943037, CNPJ
27.813.226/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.489,8510, valor
negociado: R$ 1.489,8500. Motivo: Segundo parecer do setor requisitante, a proposta
está rejeitada pelo fato da empresa não estar habilitada no Ministério da Fazenda para
fornecimento deste tipo de serviço..

17/08/2022 10:49:51

Convocação negociação - Fornecedor 1 ACCESS SECURITY CONSULTORIA E
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 29.612.419/0001-86 convocado para negociação de valor.

17/08/2022 11:01:28

Convocação anexo - Fornecedor 1 ACCESS SECURITY CONSULTORIA E
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 29.612.419/0001-86 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 17/08/2022 13:08:00. Motivo: Solicitação de envio pelo sistema,
via anexo, proposta comercial e documento com as especificações técnicas do objeto
para análise e parecer da área requisitante..

17/08/2022 11:08:18

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor 1 ACCESS SECURITY 17/08/2022 11:11:38
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CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 29.612.419/0001-86 manteve R$
1.490,0000.

Envio encerrado - Fornecedor 1 ACCESS SECURITY CONSULTORIA E
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 29.612.419/0001-86 finalizou o envio de anexo.

17/08/2022 11:51:02

Desclassificação - Fornecedor 1 ACCESS SECURITY CONSULTORIA E
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 29.612.419/0001-86 teve a proposta desclassificada,
melhor lance: R$ 1.490,0000. Motivo: Após análise, o setor requisitante informou que
considerando que a empresa não atende as exigências do item 11 das REGRAS E
CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA, não
está habilitada a participar do certame..

17/08/2022 14:41:09

Convocação negociação - Fornecedor PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS
LTDA, CNPJ 23.090.165/0001-05 convocado para negociação de valor.

17/08/2022 15:12:40

Convocação anexo - Fornecedor PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA,
CNPJ 23.090.165/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
17/08/2022 17:28:00. Motivo: Solicitamos que encaminhe pelo sistema, via anexo,
proposta comercial e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e
parecer da área requisitante.

17/08/2022 15:28:18

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor PRONTOGOV PRODUTOS E
SERVICOS LTDA, CNPJ 23.090.165/0001-05 manteve R$ 1.559,9800.

17/08/2022 16:18:31

Envio encerrado - Fornecedor PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ
23.090.165/0001-05 finalizou o envio de anexo.

17/08/2022 16:18:56

Desclassificação - Fornecedor PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ
23.090.165/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.559,9800.
Motivo: O setor requisitante após análise informou que as atividades da empresa
constantes em seu CNPJ não consta Hospedagem de Sites ou outra que lhes permitam
atender ao item 11 do Edital. .

18/08/2022 09:14:32

Convocação negociação - Fornecedor LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ
02.092.217/0001-02 convocado para negociação de valor.

18/08/2022 09:29:34

Convocação anexo - Fornecedor LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ
02.092.217/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
18/08/2022 11:36:00. Motivo: Sr. licitante, solicitamos que encaminhe pelo sistema, via
anexo, proposta comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do
objeto para análise e parecer da área requisitante..

18/08/2022 09:36:27

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor LLEVON INFORMATICA
LTDA, CNPJ 02.092.217/0001-02 informou R$ 1.440,0000.

18/08/2022 09:39:12

Envio encerrado - Fornecedor LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ
02.092.217/0001-02 finalizou o envio de anexo.

18/08/2022 10:20:57

Convocação anexo - Fornecedor LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ
02.092.217/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
18/08/2022 11:17:00. Motivo: Licitante informou que irá enviar os documentos
retificados em que constam o número incorreto da dispensa eletrônica..

18/08/2022 10:57:45

Envio encerrado - Fornecedor LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ
02.092.217/0001-02 finalizou o envio de anexo.

18/08/2022 10:59:37

Aceitação - Fornecedor LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ 02.092.217/0001-02 18/08/2022 16:31:43

10 de 1305/09/2022 18:04



Dispensa eletrônica 22/2022Uasg 389047

Eventos do item 1

teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1.560,0000, valor negociado: R$ 1.440,0000.

Habilitação - Fornecedor LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ 02.092.217/0001-02
foi habilitado.

18/08/2022 16:34:08

Adjudicação - Fornecedor LLEVON INFORMATICA LTDA, CNPJ 02.092.217/0001-02
teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1.560,0000, valor negociado: R$
1.440,0000.

05/09/2022 18:04:28

Homologação - Item homologado. 05/09/2022 18:04:29

Mensagens do chat da dispensa 22/2022

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.

15/08/2022 08:00:03

Enviado pelo sistema:
Bom dia a todos! Inicialmente agradeço a participação de todos. Em caso de dúvidas, entrem em contato nos
telefones (21) 2533-5675 e (21) 2533-8467 ou por e-mail:compras@confere.org.br

15/08/2022 08:43:14

Enviado pelo sistema:
Recomendo que estejam atentos ao previsto no TR, com acesso disponível também no Portal do Confere https:
//www.confere.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/TR_SERVICOS_-
_Hospedagem_do_site_do_Confere_-_v2.pdf, em especial a descrição do objeto, condições de entrega e sanções
administrativas.

15/08/2022 08:45:31

Enviado pelo sistema:
Srs. Licitantes, aproveitem a fase de LANCES que vai até as 14h00hs. Melhorem seus valores, importante frisar que
o Confere é uma Autarquia Federal com recursos próprios, ou seja, entregando o combinando, seu pagamento está
garantido, sem atrasos!

15/08/2022 08:46:11

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

15/08/2022 08:46:33

Enviado pelo sistema:
*IMPORTANTE*, peço 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.

15/08/2022 08:46:53

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

15/08/2022 08:47:15

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”.

15/08/2022 08:47:48

Enviado pelo sistema:
Srs. Licitantes, apresentem seus lances com responsabilidade.

15/08/2022 08:49:05

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.

15/08/2022 08:49:19
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Enviado pelo sistema:
*IMPORTANTE*: HAVENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO INFORMADAS
NO CATMAT E NO TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECEM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE
REFERÊNCIA.

15/08/2022 08:49:37

Enviado pelo sistema:
Srs. Licitantes, aproveitem os 05 minutos finais da fase de LANCES para melhorar seus valores!

15/08/2022 13:55:01

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

15/08/2022 14:01:16

Enviado pelo sistema:
Srs. licitantes, informamos que o fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870, na fase de negociação
abaixou o preço total para R$ 1.393,00. Porém, em contato telefônico, o mesmo informou que preço unitário não
ficaria exato. Para melhor clareza, informamos que resultaria em R$ 116,0833333333333). Desta forma, o
fornecedor RENATO GENNARO FILHO 40788347870 para que o preço unitário ficasse mais exato, abaixou o
preço total para R$ 1.392,96.

15/08/2022 15:18:05

Enviado pelo sistema:
Srs. licitantes, suspenderemos a sessão, considerando que o expediente na entidade se encerrará às 17:00hs.
Reabriremos amanhã (16/08/2022) às 09:00hs.

15/08/2022 16:53:04

Enviado pelo sistema:
Srs. Licitantes, bom dia. Informamos que estamos reabrindo a sessão e que continuamos no aguardo de um
retorno do setor requisitante, referente a análise da proposta e documentos enviados pelo fornecedor RENATO
GENNARO FILHO 40788347870.

16/08/2022 09:02:54

Enviado pelo sistema:
Srs. licitantes, suspenderemos a sessão para o horário de almoço, retornando às 13:00hs.

16/08/2022 11:29:19

Enviado pelo sistema:
Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo a sessão.

16/08/2022 13:15:30

Enviado pelo sistema:
Srs. Licitantes, informamos que suspenderemos a sessão, considerando que o expediente da entidade se encerrará às
17:00hs. Reabriremos a sessão, amanhã (17/08/2022), às 09:00hs.

16/08/2022 16:48:04

Enviado pelo sistema:
Srs. licitantes, estamos reabrindo a sessão.

17/08/2022 09:03:36

Enviado pelo sistema:
Srs. licitantes, informamos que apesar do preço ofertado na proposta do fornecedor ROMULO SALVADOR
PAIM 01033943037 ser abaixo da estimativa, em análise do objeto, o setor requisitante referente a alguns
apontamentos de outro licitante, manifestou-se da seguinte forma que transcrevemos a seguir: “As atividades que
constam no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, de acordo com o Item 11 do edital de Dispensa eletrônica,
não...

17/08/2022 10:46:06

Enviado pelo sistema:
...não o habilitam a participar do certame. Quanto a questão do suporte, normalmente é fornecido pelo próprio
provedor da Hospedagem. Quanto a alegação de valor superfaturado, o plano da KingHost no qual nos
enquadramos é o Plano Hospedagem III com alguns adicionais, e temos uma proposta enviada pela KingHost,
nosso fornecedor atual, para um valor anual de R$ 1.111,33, então não procede a informação de Superfaturamento
de 700%.”

17/08/2022 10:46:54

Enviado pelo sistema:
Desta forma, informamos que a proposta do fornecedor ROMULO SALVADOR PAIM 01033943037 foi

17/08/2022 10:48:13
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Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 15/08/2022 08:00:03

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 15/08/2022 14:01:15

Mensagens do chat da dispensa 22/2022

desclassificada.

Enviado pelo sistema:
Srs. licitantes, suspenderemos a sessão para o horário de almoço e reabriremos a sessão às 14:00hs.

17/08/2022 12:18:28

Enviado pelo sistema:
Srs. Licitantes, informamos que estamos reabrindo a sessão.

17/08/2022 14:00:57

Enviado pelo sistema:
Srs. licitantes, informamos que apesar do preço ofertado na proposta da empresa 1 ACCESS SECURITY
CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA ser abaixo da estimativa, em análise do objeto, o setor requisitante
referente a alguns apontamentos de outro licitante, manifestou-se contrariamente a aprovação da proposta,
considerando que a empresa 1 ACCESS SECURITY CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA por não atender as
exigências

17/08/2022 14:46:48

Enviado pelo sistema:
do item 11 das REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA ELETRÔNICA, não
está habilitada a participar do certame.

17/08/2022 14:47:28

Enviado pelo sistema:
Desta forma, a proposta da empresa 1 ACCESS SECURITY CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, foi
desclassificada.

17/08/2022 14:49:01

Enviado pelo sistema:
Srs. licitantes, informamos que considerando que o expediente da entidade se encerrará às 17:00hs, suspenderemos
a sessão e reabriremos após o retorno do setor requisitante referente a proposta e especificações enviadas pela
empresa PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA

17/08/2022 16:55:09

Enviado pelo sistema:
Srs. licitantes, informamos que apesar do preço ofertado na proposta do fornecedor PRONTOGOV PRODUTOS
E SERVICOS LTDA ser abaixo da estimativa, em análise do objeto, o setor requisitante referente a alguns
apontamentos de outro licitante, manifestou-se contrariamente a aprovação da proposta, considerando que as
atividades da empresa constantes em seu CNPJ não consta Hospedagem de Sites ou outra que lhes permitam
atender ao item 11 do Edital.

18/08/2022 09:18:00

Enviado pelo sistema:
Desta forma, a proposta do fornecedor PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA foi desclassificada.

18/08/2022 09:18:35

Enviado pelo sistema:
Srs. licitantes, suspenderemos a sessão para o horário de almoço e reabriremos após o retorno do setor requisitante
referente a análise da proposta e documentações enviadas pela empresa LLEVON INFORMATICA LTDA.

18/08/2022 11:58:59
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