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Pregão Eletrônico
925509.512020 .9979 .4290 .6408605

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justica do Estado do acre
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00051/2020 (SRP)
Às 10:32 horas do dia 29 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 350/2020 de 06/03/2020, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0009468-23.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2020. Modo
de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de áudio para atender o Convênio
nº 101/2019 (Plataforma +Brasil nº 886484/2019), cujo objeto é a aquisição de equipamentos de videoconferência
para unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.
Item: 1
Descrição: FONE OUVIDO
Descrição Complementar: Fone de ouvido -Fone de ouvido tipo headset -microsoft lifechat lx-3000 com
microfone), equivalente ou de melhor qualidade.(Acórdão TCU 2401/2006, 9.3.2). -Supressão de ruído;-Reprodução
sonora com qualidade superior para música e voz;-Espuma protetora; -Controles de volume no próprio cabo; Instalação com função plug & play; -Cor preta; -Controle de volume e do microfone integrado no cabo; Comprimento do cabo mini-jack 3,5 mm (p2) ou USB 2.0 com no mínimo de 1,5 m, dimensões máximas de
16,2/17,8 cm (larg/alt); -Função fone de ouvido e função microfone em um único dispositivo; -Não deve requerer
placa de som no computador ; -Estéreo (dois alto-falantes), com Tiara/Haste ajustável/Regulável, sobre a cabeça; Protetor de ouvido almofadado; -Braço de microfone flexível com eixo ajustável; 17.15. Microfone unidirecional; Escala de frequência para o alto-falante de 20 Hz a 20 kHz; -Escala de frequência para o microfone de 100 Hz a 8
kHz; -Compatibilidade com programas de mensagens instantâneas, como o Skype; -Compatível com Windows 7 ou
superior e Distribuições Linux que utilizem kernel 2.6.x ou superior. -Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 89
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 169,0000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Histórico
Item: 1 - FONE OUVIDO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

04.361.899/0001-29 I9 SOLUCOES
DO BRASIL
LTDA

Sim

Sim

89

Valor Unit.
R$ 354,1500

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 31.519,3500 28/09/2020
20:34:19

Marca: Microsoft
Fabricante: Microsoft
Modelo / Versão: LX300, P/N: JUG-00013
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO Fone de ouvido -Fone de ouvido tipo headset microsoft lifechat lx-3000 com microfone), equivalente ou de melhor qualidade.(Acórdão TCU2401/2006, 9.3.2).
-Supressão de ruído;-Reprodução sonora com qualidade superior para música e voz;-Espuma protetora; Controles de volume no próprio cabo; -Instalação com função plug & play; -Cor preta; -Controle de volume e do
microfone integrado no cabo; -Comprimento do cabomini-jack 3,5 mm (p2) ou USB 2.0 com no mínimo de 1,5
m, dimensões máximas de 16,2/17,8 cm (larg/alt); -Função fone deouvido e função microfone em um único
dispositivo; -Não deve requerer placa de som no computador ; -Estéreo (dois alto-falantes), com Tiara/Haste
ajustável/Regulável, sobre a cabeça; -Protetor de ouvido almofadado; -Braço de microfone flexívelcom eixo
ajustável; 17.15. Microfone unidirecional; -Escala de frequência para o alto-falante de 20 Hz a 20 kHz; -Escala
de frequência para o microfone de 100 Hz a 8 kHz; -Compatibilidade com programas de mensagens
instantâneas, como o Skype; -Compatível com Windows 7 ou superior e Distribuições Linux que utilizem kernel
2.6.x ou superior. -Garantia mínima de 12(doze) meses. Marca: Microsoft, Modelo: LX300, P/N: JUG-00013

35.834.956/0001-73 MARCIO
COSTA
GODOY

Sim

Sim

89

R$ 585,0000

R$ 52.065,0000 29/09/2020
09:26:32

Marca: microsoft
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Fabricante: microsoft
Modelo / Versão: microsoft lifechat lx 3000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de ouvido -Fone de ouvido tipo headset -microsoft lifechat
lx-3000 com microfone), equivalente ou de melhor qualidade.(Acórdão TCU 2401/2006, 9.3.2). -Supressão de
ruído;-Reprodução sonora com qualidade superior para música e voz;-Espuma protetora; -Controles de volume
no próprio cabo; -Instalação com função plug & play; -Cor preta; -Controle de volume e do microfone integrado
no cabo; -Comprimento do cabo mini-jack 3,5 mm (p2) ou USB 2.0 com no mínimo de 1,5 m, dimensões
máximas de 16,2/17,8 cm (larg/alt); -Função fone de ouvido e função microfone em um único dispositivo; -Não
deve requerer placa de som no computador ; -Estéreo (dois alto-falantes), com Tiara/Haste ajustável/Regulável,
sobre a cabeça; -Protetor de ouvido almofadado; -Braço de microfone flexível com eixo ajustável; 17.15.
Microfone unidirecional; -Escala de frequência para o alto-falante de 20 Hz a 20 kHz; -Escala de frequência para
o microfone de 100 Hz a 8 kHz; -Compatibilidade com programas de mensagens instantâneas, como o Skype; Compatível com Windows 7 ou superior e Distribuições Linux que utilizem kernel 2.6.x ou superior

32.010.011/0001-49 T. C. C. DE A.
FERREIRA
COMERCIO E
SERVICO

Sim

Sim

89

R$ 604,8000

R$ 53.827,2000 29/09/2020
00:05:22

Marca: lifechat
Fabricante: lifechat
Modelo / Versão: lifechat
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " -Fone de ouvido tipo headset -microsoft lifechat lx-3000 com
microfone), equivalente ou de melhor qualidade.(Acórdão TCU 2401/2006, 9.3.2). -Supressão de ruído;Reprodução sonora com qualidade superior para música e voz;-Espuma protetora; - Controles de volume no
próprio cabo; -Instalação com função plug & play; -Cor preta; -Controle de volume e do microfone integrado no
cabo; -Comprimento do cabo mini-jack 3,5 mm (p2) ou USB 2.0 com no mínimo de 1,5 m, dimensões máximas
de 16,2/17,8 cm (larg/alt); -Função fone de ouvido e função microfone em um único dispositivo; -Não deve
requerer placa de som no computador ; -Estéreo (dois alto falantes), com Tiara/Haste ajustável/Regulável,
sobre a cabeça; -Protetor de ouvido almofadado; -Braço de microfone flexível com eixo ajustável; 17.15.
Microfone unidirecional; -Escala de frequência para o alto-falante de 20 Hz a 20 kHz; -Escala de"

36.064.568/0001-13 FREIRE
AGUIAR
COMERCIO
AUDIOVISUAL
EIRELI

Sim

Sim

89

R$ 617,0000

R$ 54.913,0000 28/09/2020
15:37:45

Marca: Microsoft
Fabricante: Microsoft
Modelo / Versão: Microsoft - LX-3000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Características: - Marca: Microsoft Modelo: LX-3000 Especificações: - Funcionalidade: Headset - Áudio de alta qualidade para chamadas de
telefone ou ouvir música - Conectividade digital USB 2.0 - Microfone com cancelamento de ruído - Confortáveis
almofadas em couro sintético - Microfone: Unidirecional embutido (180°) - Otimizado pata Skype - ideal para
chat de voz e vídeo - Controle de volume: Esse headset possui o controle de volume no fio para dar mais
agilidade. Requisitos do sistema: - Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou Windows XP
com Service Pack 2 (SP2), (excluindo o Windows XP 64-bit) - Hard Drive: 60 MB de espaço livre Conectividade: Porta USB 1.1 ou superior (USB 2.0 recomendado) - Outros: Intel Pentium ® III 550 MHz (Intel
Pentium 4 1.4 GHz recomendado) ou superior Conteúdo da embalagem: - Microfone Microsoft Headphone
LifeChat - Manual do usuário

31.472.148/0001-52 VC
COMERCIO
EIRELI

Sim

Sim

89

R$ 709,0000

R$ 63.101,0000 24/09/2020
11:17:17

Marca: Microsoft
Fabricante: Microsoft
Modelo / Versão: Microsoft LifeChat LX3000 com Microfone, USB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Marca: Microsoft - Modelo: LX-3000
Especificações: - Funcionalidade: Headset - Áudio de alta qualidade para chamadas de telefone ou ouvir música
- Conectividade digital USB 2.0 - Microfone com cancelamento de ruído - Confortáveis almofadas em couro
sintético - Microfone: Unidirecional embutido (180°) - Otimizado pata Skype - ideal para chat de voz e vídeo Controle de volume: Esse headset possui o controle de volume no fio para dar mais agilidade. Requisitos do
sistema: - Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou Windows XP com Service Pack 2
(SP2), (excluindo o Windows XP 64-bit) - Hard Drive: 60 MB de espaço livre - Conectividade: Porta USB 1.1 ou
superior (USB 2.0 recomendado) - Outros: Intel Pentium ® III 550 MHz (Intel Pentium 4 1.4 GHz recomendado)
ou superior Conteúdo da embalagem: - Microfone Microsoft Headphone LifeChat - Manual do usuário

15.724.019/0001-58 QUALITY
ATACADO
EIRELI

Sim

Sim

89

R$ 799,0000

R$ 71.111,0000 29/09/2020
08:34:50

Marca: MICROSOFT
Fabricante: MICROSOFT
Modelo / Versão: MICROSOFT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de ouvido -Fone de ouvido tipo headset -microsoft lifechat
lx-3000 com microfone), equivalente ou de melhor qualidade.(Acórdão TCU 2401/2006, 9.3.2). -Supressão de
ruído;-Reprodução sonora com qualidade superior para música e voz;-Espuma protetora; -Controles de volume
no próprio cabo; -Instalação com função plug & play; -Cor preta; -Controle de volume e do microfone integrado
no cabo; -Comprimento do cabo mini-jack 3,5 mm (p2) ou USB 2.0 com no mínimo de 1,5 m, dimensões
máximas de 16,2/17,8 cm (larg/alt); -Função fone de ouvido e função microfone em um único dispositivo; -Não
deve requerer placa de som no computador ; -Estéreo (dois alto-falantes), com Tiara/Haste ajustável/Regulável,
sobre a cabeça; -Protetor de ouvido almofadado; -Braço de microfone flexível com eixo ajustável; 17.15.
Microfone unidirecional; -Escala de frequência para o alto-falante de 20 Hz a 20 kHz; -Escala de frequência para
o microfone de 100 Hz a 8 kHz; -Compatibilidade com programas de mensagens instantâneas, como o Skype; Compatível com Windows 7 ou superior e Distribuições Linux que utilizem kernel 2.6.x ou superior. -Garantia
mínima de 12 (doze) meses.

10.715.575/0001-44 J. M. DE
SOUSA
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Sim

Sim

89

R$ 900,0000

R$ 80.100,0000 28/09/2020
10:42:06
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JUNIOR
Marca: microsoft lifechat
Fabricante: microsoft lifechat
Modelo / Versão: lx-3000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de ouvido -Fone de ouvido tipo headset -microsoft lifechat
lx-3000 com microfone), equivalente ou de melhor qualidade.(Acórdão TCU2401/2006, 9.3.2). -Supressão de
ruído; -Reprodução sonora com qualidade superior para música e voz; -Espuma protetora; -Controles de volume
no próprio cabo; -Instalação com função plug & play; -Cor preta; -Controle de volume e do microfone integrado
no cabo; -Comprimento do cabo mini-jack 3,5 mm (p2) ou USB 2.0 com no mínimo de 1,5 m, dimensões
máximas de 16,2/17,8 cm(larg/alt); -Função fone de ouvido e função microfone em um único dispositivo; -Não
deve requerer placa de som no computador ; -Estéreo (dois alto-falantes), com Tiara/Haste ajustável/Regulável,
sobre a cabeça; -Protetor de ouvido almofadado; -Braço de microfone flexível com eixo ajustável; 17.15.
Microfone unidirecional; -Escala de frequência para o alto-falante de 20 Hz a 20 kHz; -Escala de frequência para
o microfone de 100 Hz a 8 kHz; -Compatibilidade com programas de mensagens instantâneas, como o Skype; Compatível com Windows 7 ou superior e Distribuições Linux que utilizem kernel 2.6.x ou superior. -Garantia
mínima de 12 (doze) meses.

28.360.435/0001-66 DKSA
COMERCIAL
LTDA

Sim

Sim

89

R$ 1.500,0000 R$ 133.500,0000 28/09/2020
14:08:11

Marca: MICROSOFT
Fabricante: MICROSOFT
Modelo / Versão: LIFECHAT LX-3000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Marca: Microsoft - Modelo: LX-3000
Especificações: - Funcionalidade: Headset - Áudio de alta qualidade para chamadas de telefone ou ouvir música
- Conectividade digital USB 2.0 - Microfone com cancelamento de ruído - Confortáveis almofadas em couro
sintético - Microfone: Unidirecional embutido (180°) - Otimizado pata Skype - ideal para chat de voz e vídeo Controle de volume: Esse headset possui o controle de volume no fio para dar mais agilidade. Requisitos do
sistema: - Sistema Operacional: Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou Windows XP com Service Pack 2
(SP2), (excluindo o Windows XP 64-bit) - Hard Drive: 60 MB de espaço livre - Conectividade: Porta USB 1.1 ou
superior (USB 2.0 recomendado) - Outros: Intel Pentium ® III 550 MHz (Intel Pentium 4 1.4 GHz recomendado)
ou superior Conteúdo da embalagem: - Microfone Microsoft Headphone LifeChat - Manual do usuário

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 1.500,0000

28.360.435/0001-66

29/09/2020 10:32:15:060

R$ 900,0000

10.715.575/0001-44

29/09/2020 10:32:15:060

R$ 799,0000

15.724.019/0001-58

29/09/2020 10:32:15:060

R$ 709,0000

31.472.148/0001-52

29/09/2020 10:32:15:060

R$ 617,0000

36.064.568/0001-13

29/09/2020 10:32:15:060

R$ 604,8000

32.010.011/0001-49

29/09/2020 10:32:15:060

R$ 585,0000

35.834.956/0001-73

29/09/2020 10:32:15:060

R$ 354,1500

04.361.899/0001-29

29/09/2020 10:32:15:060

R$ 491,5000

32.010.011/0001-49

29/09/2020 10:36:08:757

R$ 556,0000

28.360.435/0001-66

29/09/2020 10:37:12:163

R$ 497,0000

35.834.956/0001-73

29/09/2020 10:40:51:573

R$ 549,8300

36.064.568/0001-13

29/09/2020 10:43:16:660

R$ 350,5700

31.472.148/0001-52

29/09/2020 10:43:23:310

R$ 650,0000

10.715.575/0001-44

29/09/2020 10:43:44:423

R$ 320,0000

04.361.899/0001-29

29/09/2020 10:45:32:570

R$ 316,7700

31.472.148/0001-52

29/09/2020 10:45:38:957

R$ 310,0000

04.361.899/0001-29

29/09/2020 10:46:53:007

R$ 306,8700

31.472.148/0001-52

29/09/2020 10:47:00:110

R$ 300,0000

04.361.899/0001-29

29/09/2020 10:48:15:947

R$ 296,9700

31.472.148/0001-52

29/09/2020 10:48:21:533

R$ 292,0000

04.361.899/0001-29

29/09/2020 10:49:29:887

R$ 289,0500

31.472.148/0001-52

29/09/2020 10:49:34:833

R$ 285,0000

04.361.899/0001-29

29/09/2020 10:50:24:903

R$ 282,1200

31.472.148/0001-52

29/09/2020 10:50:29:533

R$ 278,0000

04.361.899/0001-29

29/09/2020 10:51:30:950

R$ 275,1900

31.472.148/0001-52

29/09/2020 10:51:35:037

R$ 272,0000

04.361.899/0001-29

29/09/2020 10:52:52:247

R$ 269,2500

31.472.148/0001-52

29/09/2020 10:52:57:627

R$ 265,0000

04.361.899/0001-29

29/09/2020 10:53:35:407

R$ 262,3200

31.472.148/0001-52

29/09/2020 10:53:41:067

R$ 259,0000

04.361.899/0001-29

29/09/2020 10:54:31:427

R$ 256,3800

31.472.148/0001-52

29/09/2020 10:54:38:967

R$ 253,0000

04.361.899/0001-29

29/09/2020 10:55:31:673

R$ 250,4400

31.472.148/0001-52

29/09/2020 10:55:38:197
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R$ 247,0000

04.361.899/0001-29

29/09/2020 10:56:48:413

R$ 244,5100

31.472.148/0001-52

29/09/2020 10:56:53:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

29/09/2020
Item Aberto.
10:35:15

Encerrado

29/09/2020
Item encerrado.
12:07:34

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: VC COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.472.148/0001-52, pelo
29/09/2020
melhor lance de R$ 244,5100. Motivo: A licitante informou no chat a impossibilidade de reduzir o
12:27:01
preço ofertado ao de referência.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.361.899/0001-29,
29/09/2020
pelo melhor lance de R$ 247,0000. Motivo: A licitante informou no chat a impossibilidade de
12:31:57
reduzir o preço ofertado ao de referência.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: T. C. C. DE A. FERREIRA COMERCIO E SERVICO, CNPJ/CPF:
29/09/2020
32.010.011/0001-49, pelo melhor lance de R$ 491,5000. Motivo: A licitante informou no chat a
15:11:28
impossibilidade de reduzir o preço ofertado ao de referência.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: MARCIO COSTA GODOY, CNPJ/CPF: 35.834.956/0001-73, pelo
29/09/2020
melhor lance de R$ 497,0000. Motivo: A licitante informou no chat a impossibilidade de reduzir o
15:19:10
preço ofertado ao de referência.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, CNPJ/CPF:
29/09/2020
36.064.568/0001-13, pelo melhor lance de R$ 549,8300. Motivo: A licitante informou no chat a
15:24:54
impossibilidade de reduzir o preço ofertado ao de referência.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.360.435/0001-66, pelo
29/09/2020
melhor lance de R$ 556,0000. Motivo: A licitante informou no chat a impossibilidade de reduzir o
15:31:15
preço ofertado ao de referência.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: J. M. DE SOUSA JUNIOR, CNPJ/CPF: 10.715.575/0001-44, pelo
29/09/2020
melhor lance de R$ 650,0000. Motivo: A licitante informou no chat a impossibilidade de reduzir o
15:46:18
preço ofertado ao de referência.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58, pelo
29/09/2020
melhor lance de R$ 799,0000. Motivo: A licitante informou no chat a impossibilidade de reduzir o
15:59:18
preço ofertado ao de referência.

Item
cancelado 29/09/2020
Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de licitantes a serem convocadas.
no
15:59:36
julgamento
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

29/09/2020
10:32:34

Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico
n.º 51/2020, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Pregoeiro

29/09/2020
10:32:55

Antes de abrir para lance, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a
respeito desta licitação.

Pregoeiro

29/09/2020
10:33:06

Todas as transações efetuadas em seu nome são de responsabilidade do licitante,
especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o
acesso ao sistema seja realizado por terceiros.

Pregoeiro

29/09/2020
10:33:12

Nesta licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento
operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do Decreto nº 10.024/2019.

Pregoeiro

29/09/2020
10:33:19

De acordo com as disposições do edital, parte das condições de habilitação poderá ser
comprovada por meio de consulta ao SICAF. Cabe ao licitante interessado o envio,
juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no
mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação
originariamente exigida no edital.

Pregoeiro

29/09/2020
10:33:25

Após a etapa de lances, esta pregoeira poderá realizar diligência, com fundamento no
art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações
sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.

Pregoeiro

29/09/2020
10:33:35

A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e
somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do
preço. Por isso, solicito atenção no momento da digitação dos lances, a fim de evitar
equívocos.

Pregoeiro

29/09/2020
10:33:41

Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação
de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazo e
condições estabelecidas no instrumento convocatório.

Pregoeiro

29/09/2020

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com
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10:33:48

indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de
acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Pregoeiro

29/09/2020
10:34:33

Desde já informo que o item está muito acima do preço de referência.

Pregoeiro

29/09/2020
10:34:58

Iniciaremos a fase de lances neste momento.

Pregoeiro

29/09/2020
10:35:16

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro

29/09/2020
10:40:36

Vamos melhorar a oferta e garantir a classificação!

Pregoeiro

29/09/2020
10:47:01

Podemos melhorar ainda mais a oferta!

Pregoeiro

29/09/2020
10:51:50

Vamos prosseguir! Precisamos melhorar o preço para alcançar nossa estimativa.

Pregoeiro

29/09/2020
10:54:21

Aguardamos lances mais expressivos.

Pregoeiro

29/09/2020
11:06:14

Estamos aguardando o encerramento automático do sistema, pois não tem permitido o
encerramento manual.

Pregoeiro

29/09/2020
11:07:14

Solicito que permaneçam conectados, pois teremos que negociar o preço ofertado,
visto que está acima do nosso valor máximo aceitável.

Pregoeiro

29/09/2020
11:27:17

Considerando que o sistema está demorando a encerrar a fase de lances e não
permite o acesso manualmente, suspendo a sessão para continuidade em trinta
minutos.

Sistema

29/09/2020
12:07:34

O item 1 está encerrado.

Sistema

29/09/2020
12:07:34

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro

29/09/2020
12:13:07

Retornando a sessão, informo que o menor valor ofertado se encontra acima do nosso
preço de referência, de modo que iniciaremos a convocação para negociação neste
momento.

Pregoeiro

29/09/2020
12:13:39

Para VC COMERCIO EIRELI - Sr(a). representante, bom dia!

Pregoeiro

29/09/2020
12:14:18

Para VC COMERCIO EIRELI - É possível reduzir sua oferta para o item?

Pregoeiro

29/09/2020
12:19:58

Para VC COMERCIO EIRELI - Sr(a). representante está online?

31.472.148/000152

29/09/2020
12:24:04

BOA TARDE

31.472.148/000152

29/09/2020
12:25:17

Infelizmente estamos no nosso limite.

Pregoeiro

29/09/2020
12:25:52

Para VC COMERCIO EIRELI - Temos para aquisição do item o valor unitário de R$
169,00. É possível reduzir sua oferta ao valor indicado?

Pregoeiro

29/09/2020
12:26:12

Para VC COMERCIO EIRELI - Certo. Agradecemos o retorno e a participação.

Pregoeiro

29/09/2020
12:27:22

Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Sr(a). representante está online?

04.361.899/000129

29/09/2020
12:27:59

Bom dia, sim estou

Pregoeiro

29/09/2020
12:28:10

Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Temos para aquisição do item o valor unitário
de R$ 169,00. É possível reduzir sua oferta ao valor indicado?

04.361.899/000129

29/09/2020
12:29:44

Infelizmente não temos como chegar a esse valor, já estamos no nosso mínimo

Pregoeiro

29/09/2020
12:31:25

Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Certo. Agradecemos o retorno e a participação.

Pregoeiro

29/09/2020
12:32:43

Para T. C. C. DE A. FERREIRA COMERCIO E SERVICO - Sr(a). representante, boa
tarde! Informo que temos para aquisição do item o valor unitário de R$ 169,00. É
possível reduzir sua oferta ao valor indicado?

Pregoeiro

29/09/2020
12:55:56

Para T. C. C. DE A. FERREIRA COMERCIO E SERVICO - Sr. representante está online?

Pregoeiro

29/09/2020
13:04:33

Suspendo a sessão por duas horas. Na reabertura, daremos continuidade a
convocação com vistas a redução do preço.

Pregoeiro

29/09/2020
15:04:46

Boa tarde! Retornando a sessão e prosseguindo as convocações.

Pregoeiro

29/09/2020
15:05:07

Para T. C. C. DE A. FERREIRA COMERCIO E SERVICO - Sr(a). representante, boa
tarde! Informo que temos para aquisição do item o valor unitário de R$ 169,00. É
possível reduzir sua oferta ao valor indicado?

32.010.011/000149

29/09/2020
15:09:46

Boa tarde sr(a)pregoeiro, infelizmente já estamos no nossa limite, não temos como
fazer a redução do preço.
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Pregoeiro

29/09/2020
15:10:53

Para T. C. C. DE A. FERREIRA COMERCIO E SERVICO - Certo. Agradecemos o retorno
e a participação.

Pregoeiro

29/09/2020
15:11:52

Para MARCIO COSTA GODOY - Sr(a). representante, boa tarde! Informo que temos
para aquisição do item o valor unitário de R$ 169,00. É possível reduzir sua oferta ao
valor indicado?

35.834.956/000173

29/09/2020
15:14:09

Um momento senhor. Iremos verificar.

35.834.956/000173

29/09/2020
15:16:31

Infelizmente de acordo com o nosso setor responsável já estamos em nosso valor
mínimo levando em consideração imposto, envio etc..

Pregoeiro

29/09/2020
15:18:13

Para MARCIO COSTA GODOY - Certo. Agradecemos o retorno e a participação.

Pregoeiro

29/09/2020
15:20:24

Para FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI - Sr(a). representante, boa
tarde! Informo que temos para aquisição do item o valor unitário de R$ 169,00. É
possível reduzir sua oferta ao valor indicado?

36.064.568/000113

29/09/2020
15:22:08

Boa tarde

36.064.568/000113

29/09/2020
15:24:12

Infelizmente estamos no nosso limite

Pregoeiro

29/09/2020
15:24:37

Para FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI - Obrigada! Agradecemos o
retorno e a participação.

Pregoeiro

29/09/2020
15:26:01

Para DKSA COMERCIAL LTDA - Sr(a). representante, boa tarde! Informo que temos
para aquisição do item o valor unitário de R$ 169,00. É possível reduzir sua oferta ao
valor indicado?

28.360.435/000166

29/09/2020
15:29:23

Boa tarde, infelizmente não será possível a redução de valor.

Pregoeiro

29/09/2020
15:31:01

Para DKSA COMERCIAL LTDA - Obrigada! Agradecemos o retorno e a participação.

Pregoeiro

29/09/2020
15:31:40

Para J. M. DE SOUSA JUNIOR - Sr(a). representante, boa tarde! Informo que temos
para aquisição do item o valor unitário de R$ 169,00. É possível reduzir sua oferta ao
valor indicado?

10.715.575/000144

29/09/2020
15:43:38

prezada infelizmente não conseguimos chegar no valor solicitado, ele está bem abaixo
do valor por nós orçado deste fone de ouvido

Pregoeiro

29/09/2020
15:45:49

Para J. M. DE SOUSA JUNIOR - Obrigada! Agradecemos o retorno e a participação.

Pregoeiro

29/09/2020
15:46:37

Para QUALITY ATACADO EIRELI - Sr(a). representante, boa tarde! Informo que temos
para aquisição do item o valor unitário de R$ 169,00. É possível reduzir sua oferta ao
valor indicado?

15.724.019/000158

29/09/2020
15:51:30

Sr pregoeiro, boa tarde. um momento por gentileza.

Pregoeiro

29/09/2020
15:56:34

Para QUALITY ATACADO EIRELI - Estamos no aguardo.

15.724.019/000158

29/09/2020
15:56:56

Sra Pregoeira, impossível alcançar preço estimado.

Pregoeiro

29/09/2020
15:59:00

Para QUALITY ATACADO EIRELI - Certo. Agradecemos o retorno e a participação.

Sistema

29/09/2020
15:59:36

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro

29/09/2020
16:00:07

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/09/2020 às
16:30:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Abertura de Prazo

29/09/2020
15:59:36

Observações
Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de
Prazo

29/09/2020
16:00:07

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/09/2020 às
16:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 20:35 horas do dia 29 de
setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GILCINEIDE RIBEIRO BATISTA
Pregoeiro Oficial
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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JENER PONTES DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

Voltar
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