
Dispensa eletrônica 34/2022

Objeto: Contratação de 10 (dez) aparelhos celulares com pacote de Voz e Dados, conforme especificado no Termo de
Referência, Anexo I deste Documento.

Contratação de Serviço de telefonia Móvel pessoal com pacote de serviços SMP (Voz, Dados, SMS, etc) com
fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, para 10 Aparelhos.

MEGABYTE
12

Adjudicado e Homologado
R$ 2.469,6000

Quantidade:

Situação:

Aceito para TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0135-74, pelo melhor lance R$ 2.345,0000.

Propostas do item 1

45.883.418/0001-22 - GABRIEL ELTER LOPES DE MELO FREITAS Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 3.666,6666 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Contratação de Serviço de telefonia Móvel pessoal com pacote de serviços SMP (Voz, Dados,
SMS, etc) com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, para 10 Aparelhos.

40.273.957/0001-26 - J L SILVA - COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.469,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Contratação de 10 (dez) aparelhos celulares com pacote de Voz e Dados, conforme
especificado no Termo de Referência, Anexo I deste Documento.

02.558.157/0135-74 - TELEFONICA BRASIL S.A. Porte MeEpp/Equiparadas: Não
Valor proposta: R$ 2.469,6000

Situação: Proposta adjudicada

Descrição detalhada: Contratação de Serviço de telefonia Móvel pessoal com pacote de serviços SMP (Voz, Dados,
SMS, etc) com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, para 10 Aparelhos.

Lances do item 1
R$ 2.450,000019/10/2022 12:59:45 02.558.157/0135-74
R$ 2.345,000019/10/2022 13:38:53 02.558.157/0135-74

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

19/10/2022 14:00:11

Item 1 - Acesso à Internet Móvel - Internet Patrocinada

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Não

Período para entrega de proposta: 14/10/2022 11:37:11 até 19/10/2022 07:59:59

Emergencial: Não
Período para envio de lances: 19/10/2022 08:00:00 até 19/10/2022 14:00:00
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Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 02.558.157/0135-74:
Sr.(a) Licitante, boa tarde. Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência?
Favor se manifestar via chat.

19/10/2022 14:03:07

Enviado pelo participante 02.558.157/0135-74:
Boa tarde! Sim estamos cientes.

19/10/2022 14:04:11

Enviado pelo sistema para o participante 02.558.157/0135-74:
Sr. Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0135-74, 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..

19/10/2022 14:08:51

Enviado pelo participante 02.558.157/0135-74:
A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0135-74,
mantendo o valor de R$ 2.345,0000.

19/10/2022 14:11:23

Enviado pelo sistema para o participante 02.558.157/0135-74:
Sr. Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0135-74, você foi convocado para enviar anexos
para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 19/10/2022. 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..

19/10/2022 14:16:36

Enviado pelo participante 02.558.157/0135-74:
ok Sr. Pregoeiro. Providenciaremos

19/10/2022 14:24:59

Enviado pelo participante 02.558.157/0135-74:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:08 de 19/10/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0135-74.

19/10/2022 15:59:08

Enviado pelo sistema para o participante 02.558.157/0135-74:
Sr. Licitante, encaminhamos a proposta e documentos para análise do setor requisitante.

19/10/2022 16:20:59

Enviado pelo participante 02.558.157/0135-74:
ok. Sr. Pregoeiro

19/10/2022 16:29:01

Enviado pelo sistema para o participante 02.558.157/0135-74:
Boa tarde, Sr. Licitante. O setor requisitante solicitou que esclareça o tamanho do pacote de dados mensal incluído
no valor da Proposta.

20/10/2022 14:56:08

Enviado pelo sistema para o participante 02.558.157/0135-74:
Sr. Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0135-74, você foi convocado para enviar anexos
para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 20/10/2022. Justificativa: O setor requisitante solicitou
que a empresa TELEFONICA BRASIL S.A esclareça o tamanho do pacote de dados mensal incluído no valor da
Proposta..

20/10/2022 15:00:50

Enviado pelo participante 02.558.157/0135-74:
Boa tarde! O pacote de dados ofertado é de 10 GB

20/10/2022 15:17:49

Enviado pelo sistema para o participante 02.558.157/0135-74:
Sr. Licitante, solicito que inclua na proposta a informação dada referente ao pacote da dados mensal.

20/10/2022 15:32:10

Enviado pelo participante 02.558.157/0135-74:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:07 de 20/10/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0135-74.

20/10/2022 16:04:07

Enviado pelo participante 02.558.157/0135-74:
Sra. Pregoeira, a informação foi incluída na proposta anexada ao sistema.

20/10/2022 16:04:42
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Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 19/10/2022 14:00:11

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 19/10/2022 14:00:11

Convocação negociação - Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ
02.558.157/0135-74 convocado para negociação de valor.

19/10/2022 14:08:51

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ
02.558.157/0135-74 manteve R$ 2.345,0000.

19/10/2022 14:11:23

Convocação anexo - Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0135-74
convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/10/2022 16:16:00. 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..

19/10/2022 14:16:36

Envio encerrado - Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0135-74
finalizou o envio de anexo.

19/10/2022 15:59:08

Convocação anexo - Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0135-74
convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/10/2022 17:00:00. Motivo:
O setor requisitante solicitou que a empresa TELEFONICA BRASIL S.A esclareça o
tamanho do pacote de dados mensal incluído no valor da Proposta..

20/10/2022 15:00:50

Envio encerrado - Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0135-74
finalizou o envio de anexo.

20/10/2022 16:04:06

Aceitação - Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0135-74 teve a
proposta aceita, melhor lance: R$ 2.345,0000.

21/10/2022 11:13:09

Habilitação - Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0135-74 foi
habilitado.

21/10/2022 11:14:25

Adjudicação - Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ 02.558.157/0135-74 teve a
proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2.345,0000.

07/12/2022 12:43:34

Homologação - Item homologado. 07/12/2022 12:43:37

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 02.558.157/0135-74:
Sr. Licitante, informamos que a proposta com a inclusão de informação sobre o pacotes de dados foi enviada para
análise do setor requisitante.

20/10/2022 16:42:12

Enviado pelo sistema para o participante 02.558.157/0135-74:
Sr. Licitante, 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.

21/10/2022 11:15:44

Mensagens do chat da dispensa 34/2022

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.

19/10/2022 08:00:09
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Eventos da dispensa 34/2022

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 19/10/2022 08:00:09

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 19/10/2022 14:00:44

Mensagens do chat da dispensa 34/2022

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

19/10/2022 08:31:43

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=9128, em especial a descrição do objeto, condições de
entrega e sanções administrativas.

19/10/2022 08:34:38

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!

19/10/2022 08:35:13

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

19/10/2022 08:35:47

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.

19/10/2022 08:36:13

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.

19/10/2022 08:36:49

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”.

19/10/2022 08:37:07

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

19/10/2022 14:00:44

Enviado pelo sistema:
Srs. Licitantes, boa tarde!

19/10/2022 14:02:31

Enviado pelo sistema:
Prezados Licitantes, informamos que considerando que o expediente da entidade se encerrará às 17:00hs,
suspenderemos a sessão e reabriremos assim que recebermos o retorno do setor requisitante referente a análise da
proposta e documentos enviados pela empresa TELEFONICA BRASIL S.A.

19/10/2022 16:49:51

Enviado pelo sistema:
Srs. Licitantes, informamos que suspenderemos a sessão pois o expediente da entidade se encerrará às 17:00hs.
Reabriremos a sessão assim que recebermos o retorno do setor requisitante referente a análise da proposta da
empresa TELEFONICA BRASIL S.A, com a inclusão da informação sobre o pacote de dados ofertado.

20/10/2022 16:57:55
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