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Pregão Eletrônico
925175.72021 .16702 .4329 .691000392

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00007/2021
Às 08:30 horas do dia 15 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 366/2020 de 09/12/2020, 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
7974/20218, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Sistema Integrado de Gestão - SIG, em nuvem, englobando
licenças de cessão de direito de uso dos softwares para quantidade definida de usuários, de forma não exclusiva, por tempo
indeterminado, com prestação de serviços de instalação, implantação, treinamento/capacitação, migração, customização,
transformação, suporte técnico, manutenção e atualização tecnológica, em modelo ERP (Enterprise Resource Plannin. O
Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriuse em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
Item: 1
Descrição: Serviços de instalação, transição e configuração , parametrização de software
Descrição Complementar: Serviços de instalação, transição e configuração , parametrização de software, Contratação de
empresa especializada para o fornecimento de Sistema Integrado de Gestão - SIG, em nuvem, englobando licenças de
cessão de direito de uso dos softwares para quantidade definida de usuários, de forma não exclusiva, por tempo
indeterminado, com prestação de serviços de instalação, implantação, treinamento/capacitação, migração, customização,
transformação, suporte técnico, manutenção e atualização tecnológica, em modelo ERP
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Und serviço técnico
Valor Estimado: R$ 1.464.699,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.450.052,5000 e com valor negociado a R$
1.395.559,0000 .
Histórico
Item: 1 - Serviços de instalação, transição e configuração , parametrização de software
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

ME/EPP
Declaração
Quantidade
Equiparada ME/EPP

37.994.043/0001-40 IMPLANTA
INFORMATICA
LTDA

Não

Não

1

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 1.464.699,5000 R$ 1.464.699,5000 14/06/2021
16:57:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de instalação, transição e configuração , parametrização de
software, Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Sistema Integrado de Gestão - SIG, em nuvem,
englobando licenças de cessão de direito de uso dos softwares para quantidade definida de usuários, de forma não
exclusiva, por tempo indeterminado, com prestação de serviços de instalação, implantação, treinamento/capacitação,
migração, customização, transformação, suporte técnico, manutenção e atualização tecnológica, em modelo ERP
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO
E
COMUNICACAO
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 1.985.960,0000 R$ 1.985.960,0000 14/06/2021
10:25:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de instalação, transição e configuração , parametrização de
software, Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Sistema Integrado de Gestão - SIG, em nuvem,
englobando licenças de cessão de direito de uso dos softwares para quantidade definida de usuários, de forma não
exclusiva, por tempo indeterminado, com prestação de serviços de instalação, implantação, treinamento/capacitação,
migração, customização, transformação, suporte técnico, manutenção e atualização tecnológica, em modelo ERP
Porte da empresa: ME/EPP

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 1.985.960,0000

10.757.593/0001-99

15/06/2021 08:30:00:273

R$ 1.464.699,5000

37.994.043/0001-40

15/06/2021 08:30:00:273

R$ 1.450.052,5000

37.994.043/0001-40

15/06/2021 08:55:34:797

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

Data

Observações

Encerramento
15/06/2021
análise de
Análise de propostas do item finalizada.
08:32:07
propostas
Abertura

15/06/2021
Item aberto.
08:41:00

Encerramento
15/06/2021
sem
Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08:51:01
prorrogação
Reinício etapa 15/06/2021 Reinício da etapa aberta. Justificativa: Não houve oferta de lances, por essa razão haverá reinicio da
aberta
08:51:44 fase de lances.
Encerramento

15/06/2021
Item encerrado.
09:01:45

Encerramento 15/06/2021
Encerrada etapa aberta do item.
etapa aberta
09:01:45
Aceite de
proposta

15/06/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
09:02:35 37.994.043/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.450.052,5000.

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
Negociação de 15/06/2021
37.994.043/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.450.052,5000 e com valor negociado a R$
valor
09:12:42
1.400.000,0000. Motivo: Conforme negociação via chat
Abertura do
prazo Convocação
anexo

15/06/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
09:13:27 37.994.043/0001-40.

Encerramento
do prazo 15/06/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
Convocação
09:57:50 37.994.043/0001-40.
anexo
Abertura do
prazo Convocação
anexo

15/06/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
10:13:25 37.994.043/0001-40.

Encerramento
do prazo 15/06/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
Convocação
11:54:40 37.994.043/0001-40.
anexo
Abertura do
prazo Convocação
anexo

15/06/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
12:14:28 37.994.043/0001-40.

Encerramento
do prazo 15/06/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
Convocação
12:15:38 37.994.043/0001-40.
anexo
Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
Negociação de 16/06/2021 37.994.043/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.450.052,5000 e com valor negociado a R$
valor
15:06:21 1.395.559,0000. Motivo: Valor após efetuada correções na proposta apresentada pela Implanta
Informática
Abertura do
prazo Convocação
anexo

16/06/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
15:06:50 37.994.043/0001-40.

Encerramento
do prazo 16/06/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
Convocação
15:09:35 37.994.043/0001-40.
anexo
Habilitação individual da proposta. Fornecedor: IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
Habilitação de 25/06/2021 37.994.043/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.450.052,5000 e com valor negociado a R$
fornecedor
16:06:26 1.395.559,0000. Motivo: Após realizados os devidos testes, conforme a regras do edital, a empresa
atendeu aos requisitos do edital.
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

15/06/2021
08:30:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise
de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances.
Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para
disputa será entre 08:30 e 09:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos.
Mantenham-se conectados.

Pregoeiro

15/06/2021
08:37:42

Bom dia a todos, finalizamos a análise das propostas e estamos aguardando para o inicio da
etapa de lances

Sistema

15/06/2021
08:40:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.
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Sistema

15/06/2021
08:40:00

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se
conectados.

Sistema

15/06/2021
08:41:00

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

Pregoeiro

15/06/2021
08:46:32

Srs solicito apresentarem seus lances

Sistema

15/06/2021
08:51:01

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema

15/06/2021
08:51:44

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Não houve oferta de lances, por essa
razão haverá reinicio da fase de lances. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro

15/06/2021
08:52:29

Srs participantes, solicito que efetuem seus lances dentro da margem estabelecida em
edital para que possamos prosseguir com o processo

Sistema

15/06/2021
09:01:45

O item 1 está encerrado.

Sistema

15/06/2021
09:01:53

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro

15/06/2021
09:05:53

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Prezados, bom dia como melhor classificada na etapa
de lances, apresento contraproposta para negociação do valor em R$ 1.400.000,00(hum
milhão e quatrocentos mil reais) podemos fechar nesse valor?

37.994.043/000140

15/06/2021
09:07:33

Prezado (a) Pregoeiro (a). Por favor, solicitamos alguns minutos para análise.

Pregoeiro

15/06/2021
09:08:07

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - ok, estamos aguardando

37.994.043/000140

15/06/2021
09:09:56

Prezado (a) Pregoeiro (a), Após análise, identificamos que é possível atender a vossa
solicitação. Dessa forma, registramos o valor de R$ 1.400.000,00 (hum milhão e
quatrocentos mil reais).

Pregoeiro

15/06/2021
09:11:38

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - ok, obrigado, irei enviar a negociação via sistemas e
ja solicitar o anexo para que seja enviado a proposta ajustada ao valor negociado.

Sistema

15/06/2021
09:13:27

Senhor fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.994.043/0001-40, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

15/06/2021
09:50:17

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Prezados caso necessitem de prazo para o envio da
proposta ajustada por favor informar, ciente?

37.994.043/000140

15/06/2021
09:56:12

Prezado (a) Pregoeiro (a), Estamos finalizando os ajustes na proposta, dentro de instantes
vamos proceder com o envio da mesma.

Pregoeiro

15/06/2021
09:56:54

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - ok, obrigado pelo retorno

Sistema

15/06/2021
09:57:50

Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
37.994.043/0001-40, enviou o anexo para o ítem 1.

37.994.043/000140

15/06/2021
09:59:15

Já enviamos a proposta ajustada.

Pregoeiro

15/06/2021
10:08:46

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Prezados, solicito que seja efetuado as correções na
proposta dos itens, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, pois os valores estão equivocados quanto ao
valor unitário X Quantitativo = valor total. Itens 1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 e
2.3.2 estão com valores "0" por favor justificar a exequibilidade diante do custo "0"
conforme constante em edital.

Pregoeiro

15/06/2021
10:10:42

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - 9.8. Não se admi&#415;rá proposta que apresente
valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa&#417;veis com os preços de
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante,
para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

Pregoeiro

15/06/2021
10:11:03

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - 9.11. Não serão aceitas propostas com valores
unitários e globais superiores aos estimados pelo Confea.

Pregoeiro

15/06/2021
10:11:32

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - 9.12. Não serão aceitas propostas com preços
manifestamente inexequíveis. 9.12.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não
venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os
custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão

Pregoeiro

15/06/2021
10:13:06

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - irei convocar o anexo para que seja enviado a
proposta devidamente corrigida e de acordo com as regras do edital. ciente?

Sistema

15/06/2021
10:13:25

Senhor fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.994.043/0001-40, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

37.994.043/000140

15/06/2021
10:14:10

Sr. (a) Pregoeiro (a), Por favor, manter o chat aberto para que possamos enviar as devidas
justificativas

Pregoeiro

15/06/2021
10:18:03

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Solicito também justificar a exequibilidade quanto ao
valor apresentado para o item 1

37.994.043/000140

15/06/2021
10:38:35

Justificamos a exequibilidade para os valores ofertados nos itens 1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2,
2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 e 2.3.2, uma vez que, o presente Conselho já possui licença de direito de
uso dos softwares e os respectivos serviços não necessitarão de serem executados.

Pregoeiro

15/06/2021
10:40:40

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Prezados para fins de instrução processual bem como
transparência no processo solicito encaminhar as devidas justificativas em documento a
parte e enviado juntamente com a proposta a ser anexada no sistema, agradeço a
colaboração

37.994.043/000140

15/06/2021
10:44:22

Quanto aos valores unitários dos itens, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, estarem iguais aos valores
totais, justificamos que não trata-se de equívoco, pois a política da nossa empresa para
precificação de fornecimento de Licenças de cessão de direito de uso dos softwares não é
definida em função da quantidade de usuários, sendo esta, sempre ilimitada...
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37.994.043/000140

15/06/2021
10:44:35

...Consideramos o exposto um fato vantajoso para o Conselho. No entanto, caso o Conselho
julgue necessário, podemos proceder com o ajuste na proposta.

Pregoeiro

15/06/2021
10:51:09

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Considerando os princípios da isonomia e a vinculação
ao instrumento convocatório, solicitamos o envio da proposta ajustada aos termos do edital.
saliento quanto ao atendimento dos prazos conforme o estabelecido no item 8.1.2 do edital,
continuamos no aguardo do envio das informações solicitadas. solicito ainda a colaboração
para o envio através do anexo

37.994.043/000140

15/06/2021
10:51:24

Referente ao questionamento do item 9.11 do edital, procederemos com o ajuste nos itens
1.4 e 1.5 da nossa proposta. Dessa forma, o valor final de nossa proposta será ajustado
para R$ 1.395.559,00.

Pregoeiro

15/06/2021
10:53:56

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - prezados mais uma vez solicito a colaboração para o
envio das devidas justificativas através do enviar anexo do sistema comprasnet, estamos
aguardando. obrigado pela compreensão e aguardamos o envio da proposta ajustada aos
termos constante no edital bem como as demais informações solicitados, obrigado pela
colaboração

Pregoeiro

15/06/2021
10:56:28

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Em atendimento ao item 8.1.2 do edital bem como o
horário da convocação do anexo, informo que o prazo para o envio da proposta ajustada e
corrigida bem como as diligências realizadas se encerra as 12h13m

37.994.043/000140

15/06/2021
11:07:22

Ciente. Estamos ajustando a proposta e as justificativas.

Sistema

15/06/2021
11:54:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
37.994.043/0001-40, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema

15/06/2021
12:14:28

Senhor fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.994.043/0001-40, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

15/06/2021
12:15:35

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Convocado para o envio de anexo para envio dos
esclarecimentos solicitados.

Sistema

15/06/2021
12:15:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
37.994.043/0001-40, enviou o anexo para o ítem 1.

37.994.043/000140

15/06/2021
12:16:43

Prezados, Informamos que já enviamos a proposta ajustada e as devidas justificativas.

Pregoeiro

16/06/2021
15:03:56

Boa tarde a todos, prezados, visando a transparência no processo informo a todos que
ontem no período da tarde foi solicitado a IMPLANTA INFORMATICA, realizar correção no
documento da proposta. Em razão da correção efetuada o valor final da proposta passou a
ser R$ 1.395.559,00

Pregoeiro

16/06/2021
15:04:57

Por essa razão, irei solicitar a implanta que anexe via comprasnet, através da convocação
do anexo, para que seja anexado o documento final com o valor ajustado a correção.

Pregoeiro

16/06/2021
15:05:15

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - ciente? irei convocar para que seja anexado a
proposta ok

37.994.043/000140

16/06/2021
15:06:33

Ciente.

Sistema

16/06/2021
15:06:50

Senhor fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.994.043/0001-40, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

16/06/2021
15:09:35

Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
37.994.043/0001-40, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

16/06/2021
15:23:31

Srs preliminarmente a Implanta Informática atendeu as exigências documentais do Edital
do pregão 07/2021. Como parte da habilitação da empresa, é necessário a realização de
"Teste de Conformidade e prova de conceito" Item 15 do anexo I. Por essa razão bem como
tramites administrativos internos para a formação de comissão.

Pregoeiro

16/06/2021
15:25:54

Irei suspender o pregão com reabertura para o dia 22/06/2021 às 15h, para definição
quanto convocação da Implanta Informática para a realização dos referidos testes.

Pregoeiro

16/06/2021
15:26:07

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Ciente?

37.994.043/000140

16/06/2021
15:27:24

Prezados, No dia 22/06 será informado o local e data da Prova de Conceito?

37.994.043/000140

16/06/2021
15:31:49

Prezados, Podemos considerar que a Implanta Informática está habilitada na documentação
de habilitação, restando apenas a habilitação no Teste de Conformidade e Prova de
Conceito?

Pregoeiro

16/06/2021
15:42:22

Srs desconsiderem a data do dia 22/06 por favor, aguardem um minuto.

Pregoeiro

16/06/2021
15:46:32

Irei suspender o pregão com reabertura para o dia 18/06/2021 às 15h, para definição
quanto convocação da Implanta Informática para a realização dos referidos testes.

Pregoeiro

16/06/2021
15:46:41

Para THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ciente?

Pregoeiro

16/06/2021
15:48:53

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Ciente?

37.994.043/000140

16/06/2021
15:51:30

Ciente. Porém, reiteramos o questionamento: Podemos considerar que a Implanta
Informática está habilitada na documentação de habilitação?

Pregoeiro

16/06/2021
15:58:51

Informo a todos que a Implanta informática provisoriamente é a melhor classificada no
certame e deverá efetuar os testes de conformidade e prova de conceito. Conforme o
estabelecido no item 15 do Anexo I do Edital. Obrigado a Todos, Boa Tarde.

Pregoeiro

18/06/2021
15:00:32

Boa tarde a todos

Pregoeiro

18/06/2021
15:04:43

Informo a todos as datas para a realização dos Testes de Conformidade /Prova de Conceito:
22/06/2021 - das 10hs às 18hs 23/06/2021 - das 10hs às 18hs 24/06/2021 - das 10hs às
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18hs Contato Confea: Rodrigo de Souza Borges - Gerente de TI Telefone: 2105-3718 email:
rodrigo.borges@confea.org.br e gti@confea.org.br

Pregoeiro

18/06/2021
15:07:05

Para THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - Conforme o item 15.5 do
Anexo I do Edital, Solicito, caso haja interesse, de indicar fiscal para participação nos
referidos testes.

Pregoeiro

18/06/2021
15:09:20

Para THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - A THS Tecnologia
Informação e Comunicação LTDA, irá indicar fiscal para acompanhar os referidos testes?

Pregoeiro

18/06/2021
15:12:15

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Solicito informar os Nomes dos representantes da
Implanta que irão realizar o referido testes.

37.994.043/000140

18/06/2021
15:13:50

Prezados (as), Por favor, solicitamos aguardar alguns instantes para que possamos informar
os nomes. Aproveitamos a oportunidade, para confirmar se a Prova de Conceito será
presencial na sede do CONFEA?

Pregoeiro

18/06/2021
15:17:14

Informo a todos que a referida prova será presencial na sede do Confea.

Pregoeiro

18/06/2021
15:17:44

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Ok estamos aguardando a indicação

Pregoeiro

18/06/2021
15:21:57

Salientamos que deverão ser obedecidas todas a precauções referente a Covid 19 - uso de
máscaras, álcool em gel etc

Pregoeiro

18/06/2021
15:22:22

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Por favor informar email para contato

37.994.043/000140

18/06/2021
15:29:04

Prezados, Encaminhamos os nomes dos responsáveis pela PoC: Patricio de Jesus Oliveira
Neto Danillo Assis Souza E-mail para contato: comercial@conselhos.com.br

37.994.043/000140

18/06/2021
15:30:41

Prezados, Encaminhamos os nomes dos responsáveis pela PoC: Patrício de Jesus Oliveira
Neto e Danillo Assis Souza - E-mail para contato: comercial@conselhos.com.br

Pregoeiro

18/06/2021
15:31:35

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Muito obrigado

37.994.043/000140

18/06/2021
15:32:01

Será necessário os representantes estarem munidos de procuração?

Pregoeiro

18/06/2021
15:32:24

Para THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - REITERANDO: A THS
Tecnologia Informação e Comunicação LTDA, irá indicar fiscal para acompanhar os referidos
testes?

Pregoeiro

18/06/2021
15:37:30

Para THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - PREZADOS, COMO NÃO
HOUVE MANIFESTAÇÃO DE INDICAÇÃO DE FISCAL PARA ACOMPANHAR OS TESTES, BEM
COMO VISANDO ATENDER A ISONOMIA E TRANSPARENCIA NO PROCESSO, CASO HAJA
INTERESSE EM INDICAR FISCAL POR FAVOR INFORMAR POR EMAIL, COM CÓPIA PARA A
IMPLANTA, ATE O DIA 22/06/2021 AS 08H. OBRIGADO

Pregoeiro

18/06/2021
15:39:42

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Prezados os representantes deverão apresentar
identificação funcional comprovando que são empregados da Implanta.

Pregoeiro

18/06/2021
15:42:55

Conforme o estabelecido no item 15.3 do anexo I do edital, e considerando a limitação de
anexar documentos nessa fase do pregão, informo que será enviado por email o documento
"Teste de Conformidade/Prova de Conceito". A THS se houver interesse nos encaminhar
email solicitando, com cópia a implanta, para o endereço licitacao@confea.org.br.

Pregoeiro

18/06/2021
15:43:41

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Alguma dúvida?

37.994.043/000140

18/06/2021
15:44:36

Entendemos como identificação funcional o crachá ou a carteira de trabalho, correto?

Pregoeiro

18/06/2021
15:45:48

Para IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Se há a identificação como empregado da implanta
não há óbice.

Pregoeiro

18/06/2021
15:46:34

Para THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - Alguma dúvida?

Pregoeiro

18/06/2021
15:48:34

Encerrada essa fase iremos suspender o pregão para reabertura dia 25/06/2021 as 15h com
o resultado dos testes bem como prosseguimento o pregão eletrônico. Agradeço a todos.
boa tarde.

Pregoeiro

25/06/2021
15:01:06

Boa tarde a todos

Pregoeiro

25/06/2021
15:38:38

Solicito aguardarem mais alguns instantes

Sistema

25/06/2021
16:06:26

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

25/06/2021
16:06:48

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/06/2021 às 16:36:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Abertura da sessão
pública

15/06/2021
08:30:00

Observações
Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

15/06/2021
08:40:00

Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

15/06/2021
09:01:53

Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão

15/06/2021

Previsão de reabertura: 16/06/2021 15:00:00; Análise de documentação de habilitação

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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administrativa

12:18:28

Reativação

16/06/2021
15:00:08

Suspensão
administrativa

16/06/2021
16:00:12

Reativação

18/06/2021
15:00:03

Suspensão
administrativa

18/06/2021
15:49:42

Reativação

18/06/2021
15:57:30

Suspensão
administrativa

18/06/2021
15:59:07

Reativação

25/06/2021
15:00:06

Abertura do prazo

25/06/2021
16:06:26

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

25/06/2021
16:06:48

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/06/2021 às 16:36:00.

Previsão de reabertura: 18/06/2021 15:00:00; Definição de datas para realização de testes
de conformidade e prova de conceito

Previsão de reabertura: 25/06/2021 15:00:00; Realização de Teste de Conformidade / Prova
de Conceito

Previsão de reabertura: 25/06/2021 15:00:00; Realização de Teste de Conformidade/Prova
de Conceito"

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 16:39 horas do dia 25 de junho de 2021, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RIVANILDO LIMA MOURA
Pregoeiro Oficial
JOAO PAULO DOS SANTOS MOUTA CIPRIANO GUI
Equipe de Apoio
JANAINA FONSECA ARAUJO
Equipe de Apoio
TAYSSA GOMES DE ABREU RONDON
Equipe de Apoio

Voltar
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