
Dispensa eletrônica 31/2022

Objeto: Contratação de serviço de ASSINATURA DE PACOTE DE DADOS COM SERVIÇO DE ACESSO À
INTERNET 4G, COM FRANQUIA MENSAL DE 10GB E FORNECIMENTO DE MODEM, conforme
especificado no Termo de Referência.

TRÊS ASSINATURAS de pacote de dados com serviço de acesso à internet 4G, COM FRANQUIA MENSAL de
10GB e fornecimento de modem.

UNIDADE
12

Revogado e Homologado
R$ 307,3500

Quantidade:

Situação:

Propostas do item 1

45.169.346/0001-56 - FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 307,2300 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada:
TRÊS ASSINATURAS de pacote de dados com serviço de acesso à internet 4G, COM FRANQUIA MENSAL de
10GB e fornecimento de modem.

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.

21/09/2022 14:00:11

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

21/09/2022 14:04:28

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Sr. Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, 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..

21/09/2022 15:08:42

Item 1 - Pacote de Serviços SMP (Voz, Dados, SMS, Etc)

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 14/09/2022 16:22:56 até 21/09/2022 07:59:59

Emergencial: Não
Período para envio de lances: 21/09/2022 08:00:00 até 21/09/2022 14:00:00
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Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 21/09/2022 14:00:11

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 21/09/2022 14:00:11

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

21/09/2022 15:08:42

Convocação anexo - Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA,
CNPJ 45.169.346/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
21/09/2022 17:08:00. 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..

21/09/2022 15:08:59

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE
CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56 manteve R$ 307,2300.

21/09/2022 15:13:48

Desclassificação - Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA,
CNPJ 45.169.346/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 307,2300.
Motivo: Fornecedor não enviou, quando solicitado, no prazo concedido, proposta
formalizada e documento com as especificações do objeto/serviço..

22/09/2022 12:03:49

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação. 22/09/2022 12:03:49

Revogação - Tendo em vista o fracasso do presente certame, revoga-se a presente
licitação..

26/09/2022 11:51:49

Homologação - Item homologado. 17/10/2022 16:20:32

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Sr. Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 21/09/2022. 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..

21/09/2022 15:08:59

Enviado pelo participante 45.169.346/0001-56:
A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ
45.169.346/0001-56, mantendo o valor de R$ 307,2300.

21/09/2022 15:13:48

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Sr.(a) Fornecedor(a), lembramos que o prazo para envio da proposta encerrará as 17:08h.

21/09/2022 16:18:42

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:08:00 de 21/09/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56.

21/09/2022 17:08:00

Enviado pelo sistema:
O item 1 foi revogado pelo comprador. Motivo: Tendo em vista o fracasso do presente certame, revoga-se a
presente licitação..

26/09/2022 11:51:49

Mensagens do chat da dispensa 31/2022
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Mensagens do chat da dispensa 31/2022

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.

21/09/2022 08:00:04

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

21/09/2022 09:35:56

Enviado pelo sistema:
Contudo, nossa comunicação será via chat, é imprescindível que acompanhem as mensagens por aqui. Ao final
dos trabalhos avisaremos a suspensão, agendando nova data e horário para continuidade.

21/09/2022 09:36:14

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=8692, em especial a descrição do objeto, condições de
entrega e sanções administrativas.

21/09/2022 09:36:53

Enviado pelo sistema:
Srs. Fornecedores, 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.

21/09/2022 09:37:26

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

21/09/2022 09:37:44

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 a transparência e lisura do processo.

21/09/2022 09:38:19

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.

21/09/2022 09:38:44

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.

21/09/2022 09:39:18

Enviado pelo sistema:
Por oportuno informamos que:

21/09/2022 09:53:29

Enviado pelo sistema:
*o valor UNITÁRIO ESTIMADO para CADA assinatura foi de R$ 102,45 (cento e dois reais e quarenta e cinco
centavos);

21/09/2022 09:54:27

Enviado pelo sistema:
*o valor MENSAL estimado PARA 03 ASSINATURAS foi de R$ 307,35 (trezentos e sete reais e trinta e cinco
centavos);

21/09/2022 09:55:29

Enviado pelo sistema:
*e o valor total ANUAL estimado PARA 03 ASSINATURAS, foi de R$ 3.688,20 (três mil seiscentos e oitenta e oito
reais e vinte centavos).

21/09/2022 09:56:39

Enviado pelo sistema:
Ou seja, na "Quantidade solicitada" o numeral 12 foi inserido para mostrar o cálculo do valor total ESTIMADO
do serviço de assinatura para 12 (doze) meses.

21/09/2022 10:01:24

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

21/09/2022 14:00:32
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Eventos da dispensa 31/2022

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 21/09/2022 08:00:04

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 21/09/2022 14:00:32

Mensagens do chat da dispensa 31/2022

linha do tempo.

Enviado pelo sistema:
Srs. Fornecedores, informamos que encerraremos a sessão, em razão do fim do expediente,  e retornaremos
amanhã, 22/09/2022, às 09h.

21/09/2022 16:54:43
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