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Pregão Eletrônico

590001.92020 .5495 .5041 .587908260

Conselho Nacional do Ministério Público

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00009/2020

Às 14:02 horas do dia 14 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 159 de 05/05/2020, 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 6160.1415/2020-74, para realizar
os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
Equipamento Gravador de Chamadas Telefônicas com Interface E1, conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de
Referência) do Edital.. 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: APARELHO GRAVADOR
Descrição Complementar: Equipamento Gravador de Chamadas Telefônicas com Interface E1, conforme especificações
constantes do Anexo I (Termo de Referência)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 35.131,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: DEL GRANDE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, INDUSTRIA E, pelo melhor lance de R$ 25.000,0000 e
com valor negociado a R$ 24.900,0000 .

Histórico
Item: 1 - APARELHO GRAVADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.983.321/0001-41 ACOMPANY

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 35.131,0000 R$ 35.131,0000 08/05/2020
07:38:07

Marca: PCTEL 
Fabricante: PCTEL 
Modelo / Versão: GRAVAÇÃO E1 60 CANAIS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR DE GRAVAÇÃO E1 60 CANAIS

81.785.545/0001-52 DEL GRANDE
INFORMATICA E
TELECOMUNICACOES,
INDUSTRIA E

Sim Sim 1 R$ 35.131,0000 R$ 35.131,0000 13/05/2020
17:11:35

Marca: Del Grande 
Fabricante: Del Grande 
Modelo / Versão: Intelicon 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Gravador de Chamadas Telefônicas com interface E1.

01.341.156/0001-07 BRASCONNECT
TELECOMUNICACOES
E INFORMATICA LTDA

Sim Sim 1 R$ 35.131,0000 R$ 35.131,0000 14/05/2020
09:34:54

Marca: MAMUT 
Fabricante: MAMUT 
Modelo / Versão: MGRD E1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Gravador de Chamadas Telefônicas com Interface E1, conforme
especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência)

34.125.760/0001-47 SEMPRE TECNOLOGIA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 35.131,0000 R$ 35.131,0000 14/05/2020
09:55:54

Marca: NEXTTECH 
Fabricante: NEXTTECH 
Modelo / Versão: NEXTCALL SERVER E1 P/ 60 LINHAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Gravador de Chamadas Telefônicas com Interface E1
Equipamento gravador de chamadas telefônicas do tipo appliance, com hardware, configuração e recursos específicos para a
gravação de chamadas telefônicas, e com as seguintes características mínimas: Compatível com a Central Telefônica do
CNMP: OpenScape Business X8 (osbiz_v2_R6.2.0_029) com ramais digitais, ramais IP, ramais analógicos e conexão à rede
pública de telefonia comutada (RPTC) através de 2 troncos E1 (2 placas TMCAS2). Validade da Proposta: 60 dias Equipado
com no mínimo 60 (sessenta) canais de gravação para 02 (dois) troncos E1 CAS/R2 com 30 (trinta) canais cada link.
Possuir alta performance, sendo capaz de efetuar a gravação simultânea de 60 canais e registrar integralmente (do início ao
fim) todas as chamadas. Deverá utilizar no mínimo 01 (um) HD, de no mínimo 500 MB. Gravação de chamadas de entrada
e saída, independentemente do tipo de ramal. A gravação ficará armazenada no gravador telefônico enquanto houver
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espaço em disco disponível, e só então deverão ser sobrescritas as gravações existentes, a partir das mais antigas. Permiti
efetuar cópia de segurança (backup) e restauração (restore) dos dados armazenados no equipamento. O gravador
telefônico permiti a realização de backup automático das gravações e informações correlatas em mídias de armazenamento
externo como HDs externos, pen drives e drives de rede. Entrada de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps, com conector RJ 45
fêmea. Operação contínua, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia e durante todos os dias do ano, e efetuando a
gravação das chamadas de entrada e de saída, conforme configuração feita pelo usuário. A gravação das chamadas não
poderá ser interrompida nem prejudicada por outras operações que gravador esteja executando. O áudio das gravações
deverá ter boa qualidade, tornando inteligíveis todas as conversações registradas. O áudio deve possuir compactação e
volume adequados, sem adição de distorções e/ou ruídos e sem interrupções. A gravação das chamadas ocorrerá a partir do
início de uma chamada (seja recebida ou realizada) até o momento da desconexão. Identificação e armazenagem de
informações de cada chamada telefônica gravada, tais como data, hora, duração da chamada, números telefônicos
chamador (origem) e chamado (destino), ramal de destino, direção da chamada (entrada ou saída) e intervalo de data e
hora. Os arquivos de áudio exportados deverão estar em formato padrão aberto de forma a ser possível reproduzi-los em
qualquer tocador de mídia (VLC Media Player, Windows Media Player, Winamp) sem a necessidade de licenças ou senhas. O
áudio exportado deverá ter boa qualidade tornando inteligíveis as conversações gravadas, com compactação e volume
adequados, faixa de frequência de áudio de 300 Hz a 3,4 KHz, sem adição de distorções ou ruídos e sem interrupções. O
software de gerenciamento disponível no idioma português e ser baseado em interface gráfica do usuário, desenvolvido
para Desktop (Graphical User Interface –GUI) ou WEB (Web-Based Application). O acesso aos programas de gerenciamento
do sistema de gravação será protegido através de usuários e senhas e com, no mínimo, dois níveis de acesso (usuários
comuns e administradores/supervisores). O software permiti a localização rápida de qualquer gravação através da utilização
dos seguintes critérios de pesquisa: data, hora, números telefônicos chamador (origem) e chamado (destino), ramal de
destino, direção da chamada (entrante ou sainte) e intervalo de data e hora. O software de gerenciamento de gravações
será acessível localmente e remotamente, permitindo ainda a impressão de relatórios gerenciais com informações sobre as
chamadas gravadas. Fornecimento todos e quaisquer tipos de licenças, tais como licenças de uso, licenças de software e/ou
de hardware, necessários ao perfeito funcionamento do gravador com todas as características especificadas no presente
documento. Fornecimento de mídias de CD ou DVD contendo os arquivos digitais de todas as licenças e os softwares e
manuais que componham a documentação técnica. A instalação, testes e configuração, a instalação, deverá fixar o
equipamento em rack 19” existente no CNMP por meio de acessórios específicos (orelhas), ou deverá fornecer bandeja
adequada para acomodação do mesmo. Os cabos para conexão do equipamento à central telefônica e aos troncos da
operadora deverão ser fornecidos pela Contratada.

03.917.124/0001-24 RCE COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE
TELEMATICA LTDA

Sim Sim 1 R$ 35.131,0000 R$ 35.131,0000 14/05/2020
12:30:29

Marca: Utech 
Fabricante: Utech 
Modelo / Versão: Sentinela 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Gravador de Chamadas Telefônicas com 2 Interfaces E1,
conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência).

29.590.960/0001-30 CAPY
REPRESENTACOES E
COMERCIO EM GERAL
LTDA

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 14/05/2020
08:48:18

Marca: MAMUT 
Fabricante: GAVADOR MAMUT 
Modelo / Versão: Gravador de Voz Multicanal – MGRD E1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento gravador de chamadas telefônicas do tipo appliance, com
hardware, configuração e recursos específicos para a gravação de chamadas telefônicas, e com as seguintes características
mínimas: 3.1. Compatível com a Central Telefônica do CNMP: OpenScape Business X8 (osbiz_v2_R6.2.0_02 9) com ramais
digitais, ramais IP, ramais analógicos e conexão à rede pública de telefonia comutada (RPTC) através de 2 troncos E1 (2
placas TMCAS2). 3.2. Equipado com no mínimo 60 (sessenta) canais de gravação para 02 (dois) troncos E1 CAS/R2 com 30
(trinta) canais cada link. 3.3. Possuir alta performance, sendo capaz de efetuar a gravação simultânea de 60 canais e
registrar integralmente (do início ao fim) todas as chamadas. Deverá utilizar no mínimo 01 (um) HD, de no mínimo 500 MB.
3.5. Gravação de chamadas de entrada e saída, independentemente do tipo de ramal. 3.6. A gravação deverá ficar
armazenada no gravador telefônico enquanto houver espaço em disco disponível, e só então deverão ser sobrescritas as
gravações existentes, a partir das mais antigas. 3.7. Deve permitir efetuar cópia de segurança (backup) e restauração
(restore) dos dados armazenados no equipamento. 3.8. O gravador telefônico deverá permitir a realização de backup
automático das gravações e informações correlatas em mídias de armazenamento externo como HDs externos, pen drives e
drives de rede. 3.9. Entrada de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps, com conector RJ 45 fêmea. 3.10. Operação contínua,
durante 24 (vinte e quatro) horas por dia e durante todos os dias do ano, e efetuando a gravação das chamadas de entrada
e de saída, conforme configuração feita pelo usuário. 3.11. A gravação das chamadas não poderá ser interrompida nem
prejudicada por outras operações que gravador esteja executando. 3.12. O áudio das gravações deverá ter boa qualidade,
tornando inteligíveis todas as conversações registradas. O áudio deve possuir compactação e volume adequados, sem
adição de distorções e/ou ruídos e sem interrupções. 3.13. A gravação das chamadas deverá ocorrer a partir do início de
uma chamada (seja recebida ou realizada) até o momento da desconexão. 3.14. Deverá identificar e armazenar as
informações de cada chamada telefônica gravada, tais como data, hora, duração da chamada, números telefônicos
chamador (origem) e chamado (destino), ramal de destino, direção da chamada (entrada ou saída) e intervalo de data e
hora. 3.15. Os arquivos de áudio exportados deverão estar em formato padrão aberto de forma a ser possível reproduzi-los
em qualquer tocador de mídia (VLC Media Player, Windows Media Player, Winamp) sem a necessidade de licenças ou
senhas. O áudio exportado deverá ter boa qualidade tornando inteligíveis as conversações gravadas, com compactação e
volume adequados, faixa de frequência de áudio de 300 Hz a 3,4 KHz, sem adição de distorções ou ruídos e sem
interrupções. O software de gerenciamento deverá estar disponível no idioma português e ser baseado em interface gráfica
do usuário, desenvolvido para Desktop (Graphical User Interface – GUI) ou WEB (WebBased Application). 3.17. O acesso
aos programas de gerenciamento do sistema de gravação deverá ser protegido através de usuários e senhas e com, no
mínimo, dois níveis de acesso (usuários comuns e administradores/su pervisores). 3.18. O software deverá permitir a
localização rápida de qualquer gravação através da utilização dos seguintes critérios de pesquisa: data, hora, números
telefônicos chamador (origem) e chamado (destino), ramal de destino, direção da chamada (entrante ou sainte) e intervalo
de data e hora. 3.19. O software de gerenciamento de gravações deverá ser acessível localmente e remotamente, devendo
permitir ainda a impressão de relatórios gerenciais com informações sobre as chamadas gravadas. 3.20. Devem ser
fornecidos todos e quaisquer tipos de licenças, tais como licenças de uso, licenças de software e/ou de hardware,
necessários ao perfeito funcionamento do gravador com todas as características especificadas no presente documento.
3.21. Deverão ser fornecidas mídias de CD ou DVD contendo os arquivos digitais de todas as licenças e os softwares e
manuais que componham a documentação técnica. 3.22. A instalação, testes e configuração deverão ser realizados pela
Contratada. 3.23. Para a instalação, a Contratada deverá fixar o equipamento em rack 19” existente no CNMP por meio de
acessórios específicos (orelhas), ou deverá fornecer bandeja adequada para acomodação do mesmo. Os cabos para conexão
do equipamento à central telefônica e aos troncos da operadora deverão ser fornecidos pela Contratada. 3.24. A
configuração deverá ser realizada de modo a atender as necessidades de uso do CNMP. 3.25. Durante a instalação, testes e
configuração do equipamento, deverá ser realizada transferência de tecnologia para ao menos um colaborador da
Contratante que acompanhará a prestação dos serviço Deverá ser ofertada garantia de 1 (um) ano, a contar da data do
recebimento definitivo do equipamento...

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
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R$ 100.000,0000 29.590.960/0001-30 14/05/2020 14:02:01:947
R$ 35.131,0000 01.341.156/0001-07 14/05/2020 14:02:01:947
R$ 35.131,0000 03.983.321/0001-41 14/05/2020 14:02:01:947
R$ 35.131,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:02:01:947
R$ 35.131,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:02:01:947
R$ 35.131,0000 03.917.124/0001-24 14/05/2020 14:02:01:947
R$ 35.000,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:10:22:877
R$ 35.031,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:15:50:973
R$ 34.500,0000 03.983.321/0001-41 14/05/2020 14:17:31:540
R$ 34.398,9800 01.341.156/0001-07 14/05/2020 14:17:47:587
R$ 34.000,0000 03.917.124/0001-24 14/05/2020 14:17:53:437
R$ 34.400,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:17:54:423
R$ 33.900,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:18:08:387
R$ 33.990,0000 03.983.321/0001-41 14/05/2020 14:18:12:287
R$ 33.000,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:18:28:590
R$ 32.900,0000 03.983.321/0001-41 14/05/2020 14:18:37:813
R$ 32.800,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:18:49:227
R$ 32.698,1500 01.341.156/0001-07 14/05/2020 14:19:04:707
R$ 32.000,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:19:17:093
R$ 31.900,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:19:24:560
R$ 31.798,5200 01.341.156/0001-07 14/05/2020 14:19:40:767
R$ 31.500,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:19:52:040
R$ 31.398,0300 01.341.156/0001-07 14/05/2020 14:20:07:823
R$ 31.000,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:20:17:960
R$ 30.900,0000 03.983.321/0001-41 14/05/2020 14:20:32:277
R$ 30.799,7900 01.341.156/0001-07 14/05/2020 14:20:47:340
R$ 30.500,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:20:53:580
R$ 30.400,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:21:04:570
R$ 29.900,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:21:12:503
R$ 29.800,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:21:22:237
R$ 29.700,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:21:30:707
R$ 29.600,0000 03.983.321/0001-41 14/05/2020 14:21:39:163
R$ 29.500,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:21:41:687
R$ 29.400,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:21:49:067
R$ 29.000,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:21:53:387
R$ 28.900,0000 03.983.321/0001-41 14/05/2020 14:22:08:390
R$ 28.700,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:22:17:320
R$ 28.830,0000 03.917.124/0001-24 14/05/2020 14:22:24:737
R$ 28.600,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:22:25:300
R$ 28.300,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:22:37:613
R$ 28.198,9700 01.341.156/0001-07 14/05/2020 14:22:53:510
R$ 28.200,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:22:55:003
R$ 28.000,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:23:09:367
R$ 27.900,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:23:18:277
R$ 28.000,0000 01.341.156/0001-07 14/05/2020 14:23:33:567
R$ 27.500,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:23:42:547
R$ 27.400,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:23:52:713
R$ 27.300,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:24:04:103
R$ 27.200,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:24:11:110
R$ 27.000,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:24:32:637
R$ 26.900,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:24:50:693
R$ 26.500,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:25:06:380
R$ 26.399,4800 01.341.156/0001-07 14/05/2020 14:25:21:757
R$ 26.100,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:25:42:940
R$ 26.250,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:25:50:473
R$ 26.000,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:25:59:557
R$ 25.898,7900 01.341.156/0001-07 14/05/2020 14:26:15:843
R$ 26.000,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:26:27:677
R$ 25.500,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:26:41:160
R$ 25.700,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:26:49:190
R$ 25.399,3000 01.341.156/0001-07 14/05/2020 14:27:04:920
R$ 25.400,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:27:06:340
R$ 25.200,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:27:16:227
R$ 25.290,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:27:18:810
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R$ 25.100,0000 34.125.760/0001-47 14/05/2020 14:27:28:497
R$ 25.000,0000 81.785.545/0001-52 14/05/2020 14:27:36:410
R$ 28.800,0000 03.983.321/0001-41 14/05/2020 14:27:37:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 14/05/2020
14:09:15 Item Aberto.

Encerrado 14/05/2020
14:29:37 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

14/05/2020
14:41:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor DEL GRANDE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES,
INDUSTRIA E, CNPJ/CPF: 81.785.545/0001-52.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

14/05/2020
15:45:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DEL GRANDE INFORMATICA E
TELECOMUNICACOES, INDUSTRIA E, CNPJ/CPF: 81.785.545/0001-52.

Aceite 14/05/2020
16:34:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DEL GRANDE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES,
INDUSTRIA E, CNPJ/CPF: 81.785.545/0001-52, pelo melhor lance de R$ 25.000,0000 e com valor
negociado a R$ 24.900,0000. Motivo: Valor negociado.

Habilitado 14/05/2020
16:34:45

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DEL GRANDE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES,
INDUSTRIA E, CNPJ/CPF: 81.785.545/0001-52, pelo melhor lance de R$ 25.000,0000 e com valor
negociado a R$ 24.900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 14/05/2020
14:07:12

Boa tarde Senhores Licitantes! Em nome do CNMP declaro aberto o Pregão 09/2020 – para
Contratação de empresa para aquisição de Equipamento Gravador de Chamadas Telefônicas

com Interface E1, conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo de
Referência.

Pregoeiro 14/05/2020
14:07:30

Esclareço que no caso de divergência, a especificação do objeto é a constante do edital (ver
item 1.1.1 do edital).

Pregoeiro 14/05/2020
14:07:45

Alerto a todos para o tem 5.5 do edital que se refere a perda do negócio por desconexão.

Pregoeiro 14/05/2020
14:07:58

Solicito atenção aos limites máximos aceitáveis (item 9.7 do edital).

Pregoeiro 14/05/2020
14:08:24

Esclareço que são de responsabilidade do licitante todas o cadastramento de propostas e
oferecimento de lances, ainda que acesso ao Comprasnet tenha sido realizado por terceiros.

Pregoeiro 14/05/2020
14:08:48

De acordo com as disposições do Edital, parte das condições de habilitação poderá ser
comprovada por meio do SICAF. Em relação aos documentos não contemplados no SICAF, o
fornecedor deveria ter enviado no momento do registro da proposta no sistema, não sendo

permitido o envio posterior de documentação originariamente exigida em edital.
Pregoeiro 14/05/2020

14:09:15
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 14/05/2020
14:09:15

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de
lances.

Pregoeiro 14/05/2020
14:11:19

Informo por oportuno, que conforme o art. 49, inciso V, do Decreto nº 10.024/2019, o
fornecedor que não mantiver sua proposta, inclusive lances, ou deixar de entregar a

documentação exigida, será sancionado com impedimento de licitar e contratar com a União.
Portanto peço que ofertem lances com responsabilidade.

Sistema 14/05/2020
14:29:37

O item 1 está encerrado.

Sistema 14/05/2020
14:29:38

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

Pregoeiro 14/05/2020
14:35:57

Srs. Licitantes, conforme item 8.17 do edital, procederemos à etapa de negociação dos lances
ofertados.

Pregoeiro 14/05/2020
14:36:24

Para DEL GRANDE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, INDUSTRIA E - Pergunto a Vossa
Senhoria se existe a possibilidade de reduzir o valor do último lance. Solicito resposta em 5

minutos.
81.785.545/0001-

52
14/05/2020
14:38:40

Sr Pregoeiro, devido às reduções já realizadas, conseguimos fechar em R$ 24.900,00

Pregoeiro 14/05/2020
14:40:10

Para DEL GRANDE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, INDUSTRIA E - Ok.

Pregoeiro 14/05/2020
14:40:16

Para DEL GRANDE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, INDUSTRIA E - Srs. Licitantes,
passaremos à fase de aceitação das propostas. Para tanto será(ão) convocado(s) o(s)

fornecedor(es) vencedor(es) da etapa competitiva.
Pregoeiro 14/05/2020

14:40:24
Srs. Licitantes, passaremos à fase de aceitação das propostas. Para tanto será(ão)

convocado(s) o(s) fornecedor(es) vencedor(es) da etapa competitiva.
Pregoeiro 14/05/2020

14:40:46
Lembro que os licitantes remanescentes deverão permanecer conectados, pois poderão ser
convocados, seguindo-se a ordem de classificação no certame, em caso de não aceitação ou
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desclassificação da proposta do(s) primeiro(s) colocado(s).
Pregoeiro 14/05/2020

14:41:20
Para DEL GRANDE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, INDUSTRIA E - Solicito que envie,

no prazo máximo de duas horas, a contar da convocação do sistema, proposta de preços
atualizada em relação ao último lance ou valor negociado, em arquivo único, por meio da

opção enviar anexo do sistema.
Sistema 14/05/2020

14:41:33
Senhor fornecedor DEL GRANDE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, INDUSTRIA E,

CNPJ/CPF: 81.785.545/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 14/05/2020

14:41:59
Para DEL GRANDE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, INDUSTRIA E - Sr. Licitante, alguma

dúvida?
81.785.545/0001-

52
14/05/2020
14:41:59

Sr. Pregoeiro, certo! Esta proposta deve ser assinada?

Pregoeiro 14/05/2020
14:44:17

Para DEL GRANDE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, INDUSTRIA E - Conforme já dito
anteriormente, é de responsabilidade do licitante todas o cadastramento de propostas e

oferecimento de lances, ainda que acesso ao Comprasnet tenha sido realizado por terceiros.
Pregoeiro 14/05/2020

14:45:16
Para DEL GRANDE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, INDUSTRIA E - Caso a proposta não
venha assinada, não serão aceitas alegações de desconhecimento do conteúdo da proposta.

81.785.545/0001-
52

14/05/2020
14:46:28

Certo, obrigado!

Sistema 14/05/2020
15:45:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DEL GRANDE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES,
INDUSTRIA E, CNPJ/CPF: 81.785.545/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 14/05/2020
15:59:24

Srs. Licitantes, estamos analisando a proposta da empresa DEL GRANDE INFORMÁTICA,
voltaremos em 30 minutos.

Pregoeiro 14/05/2020
16:33:07

Srs; Licitantes, informo que a proposta comercial da empresa DEL GRANDE INFORMÁTICA foi
recebida dentro do prazo estipulado, está regular com a documentação obrigatória perante o
SICAF, demais documentos de habilitação e como também as Declarações no sistema. Assim,

declaro a propostas da empresa Habilitada.
Sistema 14/05/2020

16:34:45
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 14/05/2020

16:35:02
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/05/2020 às 17:05:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 14/05/2020 16:34:45 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

14/05/2020 16:35:02 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/05/2020 às 17:05:00.

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 17:07 horas do dia 14 de maio de 2020, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
MARCIEL RUBENS DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

CARLOS AUGUSTO DE FREITAS GISSONI
Equipe de Apoio
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