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Pregão Eletrônico

926284.92021 .9595 .5011 .6369935008

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00009/2021

Às 10:00 horas do dia 08 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Pres 388/2021 de 18/10/2021, 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 00146000417202151,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de recursos
tecnológicos capazes de se conectarem ao serviço de videoconferência em conexões com o “Zoom”, “Microsoft Teams” e outras
plataformas, permitindo a captação de imagens e áudio em sala de reuniões com até 20 (vinte) participantes.. 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: Teleconferência / Videoconferência
Descrição Complementar: Equipamento de videoconferência com ponto central viva-voz, câmera, microfones auxiliares, cabos,
hub de interconexão USB e demais especificações, conforme Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 118.785,2200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1000,00

Aceito para: KONVERGENTE TELECOMUNICACOES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 75.339,0000 .

Histórico
Item: 1 - Teleconferência / Videoconferência

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
41.068.389/0001-94 TOPSELLER 7 BRASIL

LTDA
Sim Sim 4 R$ 19.899,0000 R$ 79.596,0000 08/11/2021

09:18:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Equipamento de videoconferência com ponto central viva-voz,
câmera, microfones auxiliares, cabos e hub de interconexão USB. Características Gerais Conectividade USB 2.0/3.0, plug-
and-play, e via Bluetooth para realização de chamadas através de smartphone ou tablet; Extensão de, no mínimo, 5m
para interligação entre câmera e hub em ambientes maiores. Câmera a) Captura em 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p a 30
quadros por segundo; b) Campo de visão de 90º; c) Ajuste motorizado no eixo horizontal em 260º e no eixo vertical em
130º, com movimentação silenciosa; d) Zoom óptico motorizado de 15x sem perda de qualidade, com movimentação
silenciosa; e) Acionamento de ajuste horizontal, vertical e zoom pelo controle remoto, com possibilidade de fixação de
predefinições; f) Enquadramento e foco automático de participantes; g) Compatibilidade com USB Video Class (UVC); h)
Base com rosca padrão para fixação em tripé; i) Suporte para fixação da câmera na parede; j) Cabo de, no mínimo, 4m
para interligação ao conjunto. 4 Microfones Auxiliares a) Faixa de alcance da captação 4.5 m de diâmetro ou maior; b)
Sistema de cancelamento de eco acústico e cancelamento de ruídos; c) Cada ponto de microfonação auxiliar deve ser do
tipo "boundary", deve possuir botão que permita interromper a captura de áudio de todo o conjunto (mudo), e cabo de, no
mínimo 3 metros; d) Resposta de frequência mínima de 90 Hz - 16 kHz, ou mais amplo; e) No mínimo, 4 pontos de
microfonação, que devem funcionar como um sistema único; f) Cada ponto de microfonação deve ter seu próprio conjunto
de microfones e deve funcionar de forma omnidirecional; g) O sistema e os cabeamentos deverão permitir que os quatro
pontos de microfonação sejam distribuídos sobre mesa retangular, para permitir cobertura de ambientes com até 20
pessoas. 2 Alto-falantes a) Saída de áudio com resposta de frequência: 120Hz – 14KHz, ou mais amplo, e Pressão sonora
de saída mínima de 95dB SPL ou maior; b) Suporte para fixação do alto-falantes na parede. Controle Remoto a) Funções:
i. Pelo menos, 2 predefinições de posição de câmera, para os ajustes horizontal, vertical e zoom; ii. Ajuste horizontal,
vertical e zoom da câmera; iii. Iniciar e finalizar chamada; iv. Controle de volume b) Alcance mínimo de 4 metros. HUB de
Conexão com PC e TV a) 2 portas HDMI para conexão de telas; b) Porta USB para conexão com computador; c) 2 portas
para conexão e alimentação dos alto-falantes; d) Porta para conexão dos microfones. e) Porta para conexão da câmera.
Drives e Compatibilidade a) Drivers disponíveis para Windows 10 (32 e 64 bits); b) Compatível com Microsoft Teams; c)
Compatibilidade com ZOOM. Outras características a) Fonte de alimentação bivolt automática (110/220v); b) Cabo de
alimentação de, no mínimo, 3 metros; c) Todos os acessórios, fontes e cabos necessários para interligação dos
equipamentos, conforme especificações acima. Garantia integral de 12 meses, a contar da data do aceite dos
equipamentos. 
Porte da empresa: ME/EPP

27.030.815/0001-70 KAMYLLA SOUSA
MOREIRA
05648451164

Sim Sim 4 R$ 29.675,0000 R$ 118.700,0000 07/11/2021
16:16:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rally Logitech Sistema Premium - Equipamento de videoconferência com
ponto central viva-voz, câmera, microfones auxiliares, cabos e hub de interconexão USB - Conectividade USB 2.0/3.0,
plug-and-play, e via Bluetooth para realização de chamadas através de smartphone ou tablet; Extensão de, no mínimo,
5m para interligação entre câmera e hub em ambientes maiores a) Captura em 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p a 30
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quadros por segundo; b) Campo de visão de 90º; c) Ajuste motorizado no eixo horizontal em 260º e no eixo vertical em
130º, com movimentação silenciosa; d) Zoom óptico motorizado de 15x sem perda de qualidade, com movimentação
silenciosa; e) Acionamento de ajuste horizontal, vertical e zoom pelo controle remoto, com possibilidade de fixação de
predefinições; f) Enquadramento e foco automático de participantes; g) Compatibilidade com USB Video Class (UVC); h)
Base com rosca padrão para fixação em tripé; i) Suporte para fixação da câmera na parede; j) Cabo de, no mínimo, 4m
para interligação ao conjunto. a) Faixa de alcance da captação 4.5 m de diâmetro ou maior; b) Sistema de cancelamento
de eco acústico e cancelamento de ruídos; c) Cada ponto de microfonação auxiliar deve ser do tipo "boundary", deve
possuir botão que permita interromper a captura de áudio de todo o conjunto (mudo), e cabo de, no mínimo 3 metros; d)
Resposta de frequência mínima de 90 Hz - 16 kHz, ou mais amplo; e) No mínimo, 4 pontos de microfonação, que devem
funcionar como um sistema único; f) Cada ponto de microfonação deve ter seu próprio conjunto de microfones e deve
funcionar de forma omnidirecional; g) O sistema e os cabeamentos deverão permitir que os quatro pontos de
microfonação sejam distribuídos sobre mesa retangular, para permitir cobertura de ambientes com até 20 pessoas. a)
Saída de áudio com resposta de frequência: 120Hz – 14KHz, ou mais amplo, e Pressão sonora de saída mínima de 95dB
SPL ou maior; b) Suporte para fixação do alto-falantes na parede a) Funções: i. Pelo menos, 2 predefinições de posição de
câmera, para os ajustes horizontal, vertical e zoom; ii. Ajuste horizontal, vertical e zoom da câmera; iii. Iniciar e finalizar
chamada; iv. Controle de volume b) Alcance mínimo de 4 metros a) 2 portas HDMI para conexão de telas; b) Porta USB
para conexão com computador; c) 2 portas para conexão e alimentação dos alto-falantes; d) Porta para conexão dos
microfones. e) Porta para conexão da câmera a) Drivers disponíveis para Windows 10 (32 e 64 bits); b) Compatível com
Microsoft Teams; c) Compatibilidade com ZOOM. a) Fonte de alimentação bivolt automática (110/220v); b) Cabo de
alimentação de, no mínimo, 3 metros; c) Todos os acessórios, fontes e cabos necessários para interligação dos
equipamentos, conforme especificações acima Garantia integral de 12 meses, a contar da data do aceite dos
equipamentos 
Porte da empresa: ME/EPP

09.022.398/0001-31 AGEM TECNOLOGIA
DISTRIBUIDORA
LTDA

Sim Sim 4 R$ 29.696,0000 R$ 118.784,0000 05/11/2021
21:54:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamentos para videoconferência Equipamento de videoconferência com
ponto central viva-voz, câmera, microfones auxiliares, cabos e hub de interconexão USB. Conectividade USB 2.0/3.0,
plug-and-play, e via Bluetooth para realização de chamadas através de smartphone ou tablet; Extensão de, no mínimo,
5m para interligação entre câmera e hub em ambientes maiores. Câmera (sala de reuniões com até 20 (vinte)
participantes): a) Captura em 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p a 30 quadros por segundo; b) Campo de visão de 90º; c)
Ajuste motorizado no eixo horizontal em 260º e no eixo vertical em 130º, com movimentação silenciosa; d) Zoom óptico
motorizado de 15x sem perda de qualidade, com movimentação silenciosa; e) Acionamento de ajuste horizontal, vertical e
zoom pelo controle remoto, com possibilidade de fixação de predefinições; f) Enquadramento e foco automático de
participantes; g) Compatibilidade com USB Video Class (UVC); h) Base com rosca padrão para fixação em tripé; i) Suporte
para fixação da câmera na parede; j) Cabo de, no mínimo, 4m para interligação ao conjunto. 04 Microfones Auxiliares: a)
Faixa de alcance da captação 4.5 m de diâmetro ou maior; b) Sistema de cancelamento de eco acústico e cancelamento
de ruídos; c) Cada ponto de microfonação auxiliar deve ser do tipo "boundary", deve possuir botão que permita
interromper a captura de áudio de todo o conjunto (mudo), e cabo de, no mínimo 3 metros; d) Resposta de frequência
mínima de 90 Hz - 16 kHz, ou mais amplo; e) Nf) Cada ponto de microfonação deve ter seu próprio conjunto de
microfones e deve funcionar de forma omnidirecional; g) O sistema e os cabeamentos deverão permitir que os quatro
pontos de microfonação sejam distribuídos sobre mesa retangular, para permitir cobertura de ambientes com até 20
pessoas. 02 Alto-falantes: a) Saída de áudio com resposta de frequência: 120Hz – 14KHz, ou mais amplo, e Pressão
sonora de saída mínima de 95dB SPL ou maior; b) Suporte para fixação do alto-falantes na parede. Controle Remoto: a)
Funções: i. Pelo menos, 2 predefinições de posição de câmera, para os ajustes horizontal, vertical e zoom; ii. Ajuste
horizontal, vertical e zoom da câmera; iii. Iniciar e finalizar chamada; iv. Controle de volume b) Alcance mínimo de 4
metros. HUB de Conexão com PC e TV: a) 2 portas HDMI para conexão de telas; b) Porta USB para conexão com
computador; c) 2 portas para conexão e alimentação dos alto-falantes; d) Porta para conexão dos microfones. e) Porta
para conexão da câmera. Drives e Compatibilidade: a) Drivers disponíveis para Windows 10 (32 e 64 bits); b) Compatível
com Microsoft Teams; c) Compatibilidade com ZOOM. Outras características: a) Fonte de alimentação bivolt automática
(110/220v); b) Cabo de alimentação de, no mínimo, 3 metros; c) Todos os acessórios, fontes e cabos necessários para
interligação dos equipamentos, conforme especificações acima. Garantia integral de 12 meses, a contar da data do aceite
dos equipamentos o mínimo, 4 pontos de microfonação, que devem funcionar como um sistema único; 
Porte da empresa: ME/EPP

12.534.397/0001-80 INFORVIEW
BROADCAST EIRELI

Sim Sim 4 R$ 29.696,2500 R$ 118.785,0000 07/11/2021
12:31:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de videoconferência com ponto central viva-voz, câmera,
microfones auxiliares, cabos, hub de interconexão USB e demais especificações, conforme Termo de Referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

97.542.099/0001-95 R1 EQUIPAMENTOS
MEDICOS EIRELI

Sim Sim 4 R$ 30.000,0000 R$ 120.000,0000 08/11/2021
09:49:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamentos para videoconferência Equipamento de videoconferência com
ponto central viva-voz, câmera, microfones auxiliares, cabos e hub de interconexão USB. Conectividade USB 2.0/3.0,
plug-and-play, e via Bluetooth para realização de chamadas através de smartphone ou tablet; Extensão de, no mínimo,
5m para interligação entre câmera e hub em ambientes maiores. Câmera (sala de reuniões com até 20 (vinte)
participantes): a) Captura em 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p a 30 quadros por segundo; b) Campo de visão de 90º; c)
Ajuste motorizado no eixo horizontal em 260º e no eixo vertical em 130º, com movimentação silenciosa; d) Zoom óptico
motorizado de 15x sem perda de qualidade, com movimentação silenciosa; e) Acionamento de ajuste horizontal, vertical e
zoom pelo controle remoto, com possibilidade de fixação de predefinições; f) Enquadramento e foco automático de
participantes; g) Compatibilidade com USB Video Class (UVC); h) Base com rosca padrão para fixação em tripé; i) Suporte
para fixação da câmera na parede; j) Cabo de, no mínimo, 4m para interligação ao conjunto. 04 Microfones Auxiliares: a)
Faixa de alcance da captação 4.5 m de diâmetro ou maior; b) Sistema de cancelamento de eco acústico e cancelamento
de ruídos; c) Cada ponto de microfonação auxiliar deve ser do tipo "boundary", deve possuir botão que permita
interromper a captura de áudio de todo o conjunto (mudo), e cabo de, no mínimo 3 metros; d) Resposta de frequência
mínima de 90 Hz - 16 kHz, ou mais amplo; e) No mínimo, 4 pontos de microfonação, que devem funcionar como um
sistema único; f) Cada ponto de microfonação deve ter seu próprio conjunto de microfones e deve funcionar de forma
omnidirecional; g) O sistema e os cabeamentos deverão permitir que os quatro pontos de microfonação sejam distribuídos
sobre mesa retangular, para permitir cobertura de ambientes com até 20 pessoas. 02 Alto-falantes: a) Saída de áudio com
resposta de frequência: 120Hz – 14KHz, ou mais amplo, e Pressão sonora de saída mínima de 95dB SPL ou maior; b)
Suporte para fixação do alto-falantes na parede. Controle Remoto: a) Funções: i. Pelo menos, 2 predefinições de posição
de câmera, para os ajustes horizontal, vertical e zoom; ii. Ajuste horizontal, vertical e zoom da câmera; iii. Iniciar e
finalizar chamada; iv. Controle de volume b) Alcance mínimo de 4 metros. HUB de Conexão com PC e TV: a) 2 portas
HDMI para conexão de telas; b) Porta USB para conexão com computador; c) 2 portas para conexão e alimentação dos
alto-falantes; d) Porta para conexão dos microfones. e) Porta para conexão da câmera. Drives e Compatibilidade: a)
Drivers disponíveis para Windows 10 (32 e 64 bits); b) Compatível com Microsoft Teams; c) Compatibilidade com ZOOM.
Outras características: a) Fonte de alimentação bivolt automática (110/220v); b) Cabo de alimentação de, no mínimo, 3
metros; c) Todos os acessórios, fontes e cabos necessários para interligação dos equipamentos, conforme especificações
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acima. Garantia integral de 12 meses, a contar da data do aceite dos equipamentos. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.859.239/0001-00 KONVERGENTE
TELECOMUNICACOES
EIRELI

Sim Sim 4 R$ 35.000,0000 R$ 140.000,0000 04/11/2021
14:42:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Logitech Rally Plus 
Porte da empresa: ME/EPP

10.793.812/0001-95 LS SERVICOS DE
INFORMATICA E
ELETRONICA LTDA

Sim Sim 4 R$ 35.000,0000 R$ 140.000,0000 05/11/2021
16:22:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamentos para Videoconferência Descrição: Equipamento de
videoconferência com ponto central viva-voz, câmera, microfones auxiliares, cabos e hub de interconexão USB.
Características Gerais: Conectividade USB 2.0/3.0, plug-and-play, e via Bluetooth para realização de chamadas através de
smartphone ou tablet; Extensão de, no mínimo, 5m para interligação entre câmera e hub em ambientes maiores. Câmera:
a) Captura em 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p a 30 quadros por segundo; b) Campo de visão de 90º; c) Ajuste motorizado
no eixo horizontal em 260º e no eixo vertical em 130º, com movimentação silenciosa; d) Zoom óptico motorizado de 15x
sem perda de qualidade, com movimentação silenciosa; e) Acionamento de ajuste horizontal, vertical e zoom pelo controle
remoto, com possibilidade de fixação de predefinições; f) Enquadramento e foco automático de participantes; g)
Compatibilidade com USB Video Class (UVC); h) Base com rosca padrão para fixação em tripé; i) Suporte para fixação da
câmera na parede; j) Cabo de, no mínimo, 4m para interligação ao conjunto. 4 Microfones Auxiliares: a) Faixa de alcance
da captação 4.5 m de diâmetro ou maior; b) Sistema de cancelamento de eco acústico e cancelamento de ruídos; c) Cada
ponto de microfonação auxiliar deve ser do tipo "boundary", deve possuir botão que permita interromper a captura de
áudio de todo o conjunto (mudo), e cabo de, no mínimo 3 metros; d) Resposta de frequência mínima de 90 Hz - 16 kHz,
ou mais amplo; e) No mínimo, 4 pontos de microfonação, que devem funcionar como um sistema único; f) Cada ponto de
microfonação deve ter seu próprio conjunto de microfones e deve funcionar de forma omnidirecional; g) O sistema e os
cabeamentos deverão permitir que os quatro pontos de microfonação sejam distribuídos sobre mesa retangular, para
permitir cobertura de ambientes com até 20 pessoas. 2 Alto-falantes: a) Saída de áudio com resposta de frequência:
120Hz – 14KHz, ou mais amplo, e Pressão sonora de saída mínima de 95dB SPL ou maior; b) Suporte para fixação do
alto-falantes na parede. Controle Remoto: a) Funções: i. Pelo menos, 2 predefinições de posição de câmera, para os
ajustes horizontal, vertical e zoom; ii. Ajuste horizontal, vertical e zoom da câmera; iii. Iniciar e finalizar chamada; iv.
Controle de volume b) Alcance mínimo de 4 metros. HUB de Conexão com PC e TV: a) 2 portas HDMI para conexão de
telas; b) Porta USB para conexão com computador; c) 2 portas para conexão e alimentação dos alto-falantes; d) Porta
para conexão dos microfones. e) Porta para conexão da câmera. Drives e Compatibilidade: a) Drivers disponíveis para
Windows 10 (32 e 64 bits); b) Compatível com Microsoft Teams; c) Compatibilidade com ZOOM. Outras características: a)
Fonte de alimentação bivolt automática (110/220v); b) Cabo de alimentação de, no mínimo, 3 metros; c) Todos os
acessórios, fontes e cabos necessários para interligação dos equipamentos, conforme especificações acima. Garantia:
Garantia integral de 12 meses, a contar da data do aceite dos equipamentos. Marca/Modelo: Logitech Rally Plus 960-
001225 (conjunto com 2 Speaker e Mic de expansão) + 2 microfones de expansão Rally Mic Pod + Mic Pod Hub + Kit de
montagem Rally Mount Kit. 
Porte da empresa: ME/EPP

29.520.946/0001-60 POLLIANA IOLANDA
ASSUNCAO SILVA
NUNES

Sim Sim 4 R$ 44.990,0000 R$ 179.960,0000 07/11/2021
00:58:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Equipamento de videoconferência com ponto central viva-voz,
câmera, microfones auxiliares, cabos e hub de interconexão USB. Características Gerais Conectividade USB 2.0/3.0, plug-
and-play, e via Bluetooth para realização de chamadas através de smartphone ou tablet; Extensão de, no mínimo, 5m
para interligação entre câmera e hub em ambientes maiores. Câmera a) Captura em 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p a 30
quadros por segundo; b) Campo de visão de 90º; c) Ajuste motorizado no eixo horizontal em 260º e no eixo vertical
em130º, com movimentação silenciosa; d) Zoom óptico motorizado de 15x sem perda de qualidade, com movimentação
silenciosa; e) Acionamento de ajuste horizontal, vertical e zoom pelo controleremoto, com possibilidade de fixação de
predefinições; f) Enquadramento e foco automático de participantes; g) Compatibilidade com USB Video Class (UVC); h)
Base com rosca padrão para fixação em tripé; i) Suporte para fixação da câmera na parede; j) Cabo de, no mínimo, 4m
para interligação ao conjunto. 4 Microfones Auxiliares a) Faixa de alcance da captação 4.5 m de diâmetro ou maior; b)
Sistema de cancelamento de eco acústico e cancelamento de ruídos; c) Cada ponto de microfonação auxiliar deve ser do
tipo "boundary", deve possuir botão que permita interromper a captura de áudio de todoo conjunto (mudo), e cabo de, no
mínimo 3 metros; d) Resposta de frequência mínima de 90 Hz - 16 kHz, ou mais amplo; e) No mínimo, 4 pontos de
microfonação, que devem funcionar como um sistema único; f) Cada ponto de microfonação deve ter seu próprio conjunto
de microfones e deve funcionar de forma omnidirecional; g) O sistema e os cabeamentos deverão permitir que os quatro
pontos de microfonação sejam distribuídos sobre mesa retangular, para permitir cobertura de ambientes com até 20
pessoas. 2 Alto-falantes a) Saída de áudio com resposta de frequência: 120Hz – 14KHz, ou mais amplo, e Pressão sonora
de saída mínima de 95dB SPL ou maior; b) Suporte para fixação do alto-falantes na parede. Controle Remoto a) Funções:
i. Pelo menos, 2 predefinições de posição de câmera, para os ajustes horizontal, vertical e zoom; ii. Ajuste horizontal,
vertical e zoom da câmera; iii. Iniciar e finalizar chamada; iv. Controle de volume b) Alcance mínimo de 4 metros. HUB de
Conexão com PC e TV a) 2 portas HDMI para conexão de telas; b) Porta USB para conexão com computador; c) 2 portas
para conexão e alimentação dos alto-falantes; d) Porta para conexão dos microfones. e) Porta para conexão da câmera.
Drives e Compatibilidade a) Drivers disponíveis para Windows 10 (32 e 64 bits); b) Compatível com Microsoft Teams; c)
Compatibilidade com ZOOM. Outras características a) Fonte de alimentação bivolt automática (110/220v); b) Cabo de
alimentação de, no mínimo, 3 metros; c) Todos os acessórios, fontes e cabos necessários para interligação dos
equipamentos, conforme especificações acima. Garantia Garantia integral de 12 meses, a contar da data do aceite dos
equipamentos.MARCA: Logitech MODELO: Logitech Rally PLUS 960-001233 + Caixa de Som 960-001230 + 3 x Microfone
989-000430 + Hub 939-001647 + Suporte 939-001644 
Porte da empresa: ME/EPP

34.148.330/0001-40 ALPHA CENTAURI
COMERCIO
ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS E
CO

Sim Sim 4 R$ 100.000,0000 R$ 400.000,0000 26/10/2021
17:11:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Equipamento de videoconferência com ponto central viva-voz,
câmera, microfones auxiliares, cabos e hub de interconexão USB. Características Gerais Conectividade USB 2.0/3.0, plug-
and-play, e via Bluetooth para realização de chamadas através de smartphone ou tablet; Extensão de, no mínimo, 5m
para interligação entre câmera e hub em ambientes maiores. Câmera a) Captura em 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p a 30
quadros por segundo; b) Campo de visão de 90º; c) Ajuste motorizado no eixo horizontal em 260º e no eixo vertical em
130º, com movimentação silenciosa; d) Zoom óptico motorizado de 15x sem perda de qualidade, com movimentação
silenciosa; e) Acionamento de ajuste horizontal, vertical e zoom pelo controle remoto, com possibilidade de fixação de
predefinições; f) Enquadramento e foco automático de participantes; g) Compatibilidade com USB Video Class (UVC); h)
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Base com rosca padrão para fixação em tripé; i) Suporte para fixação da câmera na parede; j) Cabo de, no mínimo, 4m
para interligação ao conjunto. 4 Microfones Auxiliares a) Faixa de alcance da captação 4.5 m de diâmetro ou maior; b)
Sistema de cancelamento de eco acústico e cancelamento de ruídos; c) Cada ponto de microfonação auxiliar deve ser do
tipo "boundary", deve possuir botão que permita interromper a captura de áudio de todo o conjunto (mudo), e cabo de, no
mínimo 3 metros; d) Resposta de frequência mínima de 90 Hz - 16 kHz, ou mais amplo; e) No mínimo, 4 pontos de
microfonação, que devem funcionar como um sistema único; f) Cada ponto de microfonação deve ter seu próprio conjunto
de microfones e deve funcionar de forma omnidirecional; g) O sistema e os cabeamentos deverão permitir que os quatro
pontos de microfonação sejam distribuídos sobre mesa retangular, para permitir cobertura de ambientes com até 20
pessoas. 2 Alto-falantes a) Saída de áudio com resposta de frequência: 120Hz – 14KHz, ou mais amplo, e Pressão sonora
de saída mínima de 95dB SPL ou maior; b) Suporte para fixação do alto-falantes na parede. Controle Remoto a) Funções:
i. Pelo menos, 2 predefinições de posição de câmera, para os ajustes horizontal, vertical e zoom; ii. Ajuste horizontal,
vertical e zoom da câmera; iii. Iniciar e finalizar chamada; iv. Controle de volume b) Alcance mínimo de 4 metros. HUB de
Conexão com PC e TV a) 2 portas HDMI para conexão de telas; b) Porta USB para conexão com computador; c) 2 portas
para conexão e alimentação dos alto-falantes; d) Porta para conexão dos microfones. e) Porta para conexão da câmera.
Drives e Compatibilidade a) Drivers disponíveis para Windows 10 (32 e 64 bits); b) Compatível com Microsoft Teams; c)
Compatibilidade com ZOOM. Outras características a) Fonte de alimentação bivolt automática (110/220v); b) Cabo de
alimentação de, no mínimo, 3 metros; c) Todos os acessórios, fontes e cabos necessários para interligação dos
equipamentos, conforme especificações acima. Garantia Garantia integral de 12 meses, a contar da data do aceite dos
equipamentos. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.434.659/0001-84 CPDTECH COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA

Sim Sim 4 R$ 100.000,0000 R$ 400.000,0000 28/10/2021
10:40:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Logitech RALLY Equipamento de videoconferência com ponto central viva-
voz, câmera, microfones auxiliares, cabos, hub de interconexão USB e demais especificações, conforme Termo de
Referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 400.000,0000 34.148.330/0001-40 08/11/2021 10:00:04:943
R$ 400.000,0000 19.434.659/0001-84 08/11/2021 10:00:04:943
R$ 179.960,0000 29.520.946/0001-60 08/11/2021 10:00:04:943
R$ 140.000,0000 10.793.812/0001-95 08/11/2021 10:00:04:943
R$ 140.000,0000 03.859.239/0001-00 08/11/2021 10:00:04:943
R$ 120.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:00:04:943
R$ 118.785,0000 12.534.397/0001-80 08/11/2021 10:00:04:943
R$ 118.784,0000 09.022.398/0001-31 08/11/2021 10:00:04:943
R$ 118.700,0000 27.030.815/0001-70 08/11/2021 10:00:04:943
R$ 79.596,0000 41.068.389/0001-94 08/11/2021 10:00:04:943
R$ 117.785,0000 12.534.397/0001-80 08/11/2021 10:04:14:633
R$ 90.000,0000 03.859.239/0001-00 08/11/2021 10:07:15:173
R$ 78.596,0000 34.148.330/0001-40 08/11/2021 10:08:23:457
R$ 77.596,0000 41.068.389/0001-94 08/11/2021 10:08:24:213
R$ 76.596,0000 34.148.330/0001-40 08/11/2021 10:08:40:623
R$ 75.596,0000 41.068.389/0001-94 08/11/2021 10:08:41:307
R$ 74.596,0000 34.148.330/0001-40 08/11/2021 10:08:56:760
R$ 73.596,0000 41.068.389/0001-94 08/11/2021 10:08:57:207
R$ 72.596,0000 34.148.330/0001-40 08/11/2021 10:09:12:900
R$ 118.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:10:46:680
R$ 116.780,0000 27.030.815/0001-70 08/11/2021 10:11:39:623
R$ 71.596,0000 41.068.389/0001-94 08/11/2021 10:12:09:677
R$ 70.596,0000 34.148.330/0001-40 08/11/2021 10:12:25:583
R$ 139.900,0000 29.520.946/0001-60 08/11/2021 10:12:29:393
R$ 116.780,0000 12.534.397/0001-80 08/11/2021 10:13:20:037
R$ 69.596,0000 41.068.389/0001-94 08/11/2021 10:13:34:543
R$ 68.596,0000 34.148.330/0001-40 08/11/2021 10:13:40:327
R$ 67.596,0000 41.068.389/0001-94 08/11/2021 10:13:57:480
R$ 66.596,0000 34.148.330/0001-40 08/11/2021 10:14:03:457
R$ 65.596,0000 41.068.389/0001-94 08/11/2021 10:14:04:470
R$ 64.590,0000 34.148.330/0001-40 08/11/2021 10:14:39:267
R$ 63.590,0000 41.068.389/0001-94 08/11/2021 10:14:39:510
R$ 62.590,0000 34.148.330/0001-40 08/11/2021 10:14:43:523
R$ 61.590,0000 41.068.389/0001-94 08/11/2021 10:14:44:533
R$ 60.590,0000 34.148.330/0001-40 08/11/2021 10:14:47:120
R$ 59.590,0000 41.068.389/0001-94 08/11/2021 10:14:47:567
R$ 89.900,0000 12.534.397/0001-80 08/11/2021 10:15:25:107
R$ 115.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:16:57:213
R$ 114.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:18:26:407
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R$ 112.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:20:02:313
R$ 110.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:21:40:593
R$ 108.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:23:17:277
R$ 107.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:24:51:530
R$ 105.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:26:16:680
R$ 115.000,0000 09.022.398/0001-31 08/11/2021 10:27:22:593
R$ 104.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:28:48:973
R$ 103.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:30:10:520
R$ 102.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:31:28:597
R$ 114.000,0000 09.022.398/0001-31 08/11/2021 10:32:58:937
R$ 89.899,0000 10.793.812/0001-95 08/11/2021 10:33:12:577
R$ 88.900,0000 12.534.397/0001-80 08/11/2021 10:34:36:417
R$ 88.899,0000 10.793.812/0001-95 08/11/2021 10:35:44:100
R$ 87.900,0000 12.534.397/0001-80 08/11/2021 10:36:48:450
R$ 101.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:38:11:333
R$ 100.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:39:44:547
R$ 87.899,0000 10.793.812/0001-95 08/11/2021 10:40:55:643
R$ 99.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:42:28:827
R$ 86.900,0000 12.534.397/0001-80 08/11/2021 10:43:56:073
R$ 86.899,0000 10.793.812/0001-95 08/11/2021 10:44:10:207
R$ 85.900,0000 12.534.397/0001-80 08/11/2021 10:45:26:090
R$ 84.499,0000 12.534.397/0001-80 08/11/2021 10:46:02:117
R$ 84.498,0000 10.793.812/0001-95 08/11/2021 10:46:20:610
R$ 98.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:47:52:687
R$ 83.499,0000 12.534.397/0001-80 08/11/2021 10:49:04:810
R$ 83.498,0000 10.793.812/0001-95 08/11/2021 10:49:53:023
R$ 60.589,0000 12.534.397/0001-80 08/11/2021 10:50:05:987
R$ 97.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:51:42:873
R$ 96.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:53:19:227
R$ 58.499,0000 12.534.397/0001-80 08/11/2021 10:53:20:213
R$ 95.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:54:57:603
R$ 94.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:56:30:293
R$ 89.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:57:00:223
R$ 88.000,0000 97.542.099/0001-95 08/11/2021 10:58:41:107
R$ 82.350,0000 03.859.239/0001-00 08/11/2021 11:00:36:573
R$ 82.349,0000 10.793.812/0001-95 08/11/2021 11:01:11:027
R$ 81.349,0000 03.859.239/0001-00 08/11/2021 11:03:06:887
R$ 81.348,0000 10.793.812/0001-95 08/11/2021 11:04:34:327
R$ 57.499,0000 41.068.389/0001-94 08/11/2021 11:06:21:027
R$ 80.348,0000 03.859.239/0001-00 08/11/2021 11:08:17:740
R$ 80.347,0000 10.793.812/0001-95 08/11/2021 11:09:15:530
R$ 79.346,0000 03.859.239/0001-00 08/11/2021 11:11:12:950
R$ 79.345,0000 10.793.812/0001-95 08/11/2021 11:11:21:387
R$ 78.344,0000 03.859.239/0001-00 08/11/2021 11:13:18:353
R$ 78.343,0000 10.793.812/0001-95 08/11/2021 11:13:26:133
R$ 77.343,0000 03.859.239/0001-00 08/11/2021 11:15:23:800
R$ 77.342,0000 10.793.812/0001-95 08/11/2021 11:15:44:220
R$ 76.340,0000 03.859.239/0001-00 08/11/2021 11:17:43:183
R$ 76.339,0000 10.793.812/0001-95 08/11/2021 11:18:40:160
R$ 75.339,0000 03.859.239/0001-00 08/11/2021 11:20:39:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 08/11/2021
10:00:06 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

08/11/2021
11:22:40 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 08/11/2021
11:22:40 Item encerrado.

Abertura do
prazo -

08/11/2021
11:58:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-
94.
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Convocação
anexo

Recusa de
proposta

08/11/2021
13:54:53

Recusa da proposta. Fornecedor: TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94, pelo
melhor lance de R$ 57.499,0000. Motivo: A licitante será inabilitada por não cumprir todos os requisitos
estabelecidos no edital.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

08/11/2021
13:54:53

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TOPSELLER 7 BRASIL LTDA,
CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94.

Recusa de
proposta

08/11/2021
14:36:08

Recusa da proposta. Fornecedor: INFORVIEW BROADCAST EIRELI, CNPJ/CPF: 12.534.397/0001-80,
pelo melhor lance de R$ 58.499,0000. Motivo: A licitante será inabilitada por não cumprir todos os
requisitos estabelecidos no edital.

Recusa de
proposta

08/11/2021
15:01:13

Recusa da proposta. Fornecedor: ALPHA CENTAURI COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E CO,
CNPJ/CPF: 34.148.330/0001-40, pelo melhor lance de R$ 60.590,0000. Motivo: A licitante será
inabilitada por não cumprir todos os requisitos estabelecidos no edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/11/2021
15:16:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor KONVERGENTE TELECOMUNICACOES EIRELI, CNPJ/CPF:
03.859.239/0001-00.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

08/11/2021
15:23:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KONVERGENTE TELECOMUNICACOES
EIRELI, CNPJ/CPF: 03.859.239/0001-00.

Aceite de
proposta

08/11/2021
17:04:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: KONVERGENTE TELECOMUNICACOES EIRELI, CNPJ/CPF:
03.859.239/0001-00, pelo melhor lance de R$ 75.339,0000.

Habilitação de
fornecedor

08/11/2021
17:11:42

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KONVERGENTE TELECOMUNICACOES EIRELI -
CNPJ/CPF: 03.859.239/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 08/11/2021
10:00:05

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e
todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa

simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-
se conectados.

Sistema 08/11/2021
10:00:06

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

Pregoeiro 08/11/2021
10:01:25

Bom dia! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº
9/2021.

Pregoeiro 08/11/2021
10:02:05

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois

minutos do período de duração da sessão pública.
Pregoeiro 08/11/2021

10:02:13
A prorrogação automática da etapa de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediários.
Pregoeiro 08/11/2021

10:02:22
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública

encerrar-se-á automaticamente.
Pregoeiro 08/11/2021

10:03:30
Lembramos que, conforme previsto no edital, o intervalo mínimo de diferença de valores entre

os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à
proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pregoeiro 08/11/2021
10:06:28

Importante: De acordo com o item 8.5.4 do Edital deste certame, será desclassificada a
proposta ou o lance vencedor, cujo preço apresentado seja manifestamente inexequível.

Sistema 08/11/2021
11:22:40

O item 1 está encerrado.

Sistema 08/11/2021
11:22:53

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

Pregoeiro 08/11/2021
11:35:07

Srs. licitantes, bom dia!

Pregoeiro 08/11/2021
11:38:26

Para TOPSELLER 7 BRASIL LTDA - Sr. licitante, observamos que a marca/modelo indicados na
sua proposta inicial não está em concordância com as especificações constantes na tabela
"CARACTERÍSTICAS DO ITEM". Assim, questionamos: a indicação da marca/modelo está

equivocada?
41.068.389/0001-

94
08/11/2021
11:39:26

Bom dia Senhor Pregoeiro

41.068.389/0001-
94

08/11/2021
11:39:58

Vou verificar um minuto por favor

41.068.389/0001-
94

08/11/2021
11:43:22

Prezado, poderia me informar quais características não esta em concordância?

Pregoeiro 08/11/2021 Para TOPSELLER 7 BRASIL LTDA - O modelo Logitech GROUP não atende todas as
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11:52:27 especificações do edital. Por exemplo, não atende as especificações de câmera.
41.068.389/0001-

94
08/11/2021
11:54:41

Preciso passar para a área técnica para verificar, no que a câmera não atende por gentileza

Sistema 08/11/2021
11:58:38

Senhor fornecedor TOPSELLER 7 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.068.389/0001-94, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 08/11/2021
12:00:15

Para TOPSELLER 7 BRASIL LTDA - Sr. licitante, conforme previsto no item 8.3 do edital, está
aberto o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços atualizada.

Pregoeiro 08/11/2021
12:01:13

Para TOPSELLER 7 BRASIL LTDA - Creio que neste tempo seja possível também verificar o
questionamento apresentado por este pregoeiro. Assim, retornaremos à sessão as 13h58.

41.068.389/0001-
94

08/11/2021
12:06:08

Senhor Pregoeiro, em nova analise verificamos que o produto realmente nao atende com
relação a camera, visto que o edital exige 4k. passamos batido nessa informação. Neste caso

aceite nossas desculpas e pedimos nossa desclassificação.
41.068.389/0001-

94
08/11/2021
12:06:31

Agradecemos pela vossa compreensão

Sistema 08/11/2021
13:54:53

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 08/11/2021
13:55:59

Informamos que, após análise da documentação da empresa TOPSELLER 7 BRASIL LTDA,
considerando ainda sua manifestação após questionamentos via chat, a licitante será

inabilitada por não cumprir todos os requisitos estabelecidos no edital.
Pregoeiro 08/11/2021

14:02:21
Para INFORVIEW BROADCAST EIRELI - Sr. licitante, observamos que a marca/modelo

indicados na sua proposta inicial não está em concordância com todas as especificações
constantes no edital. Assim, questionamos: a indicação da marca/modelo está equivocada?

Pregoeiro 08/11/2021
14:25:52

Para INFORVIEW BROADCAST EIRELI - Sr. licitante INFORVIEW BROADCAST EIRELI, está
online?

12.534.397/0001-
80

08/11/2021
14:35:28

sim sr pregoeiro

12.534.397/0001-
80

08/11/2021
14:36:02

estamos tentando entender, onde estaria nossa proposta equivocada.

Pregoeiro 08/11/2021
14:38:38

Para INFORVIEW BROADCAST EIRELI - Sr. licitante, a marca modelo apresentada em sua
proposta não atende na totalidade aos requisitos dispostos no edital.

Pregoeiro 08/11/2021
14:45:47

Para INFORVIEW BROADCAST EIRELI - Verificamos no site da marca do produto ofertado que
o modelo Rally Bar possui suporte apenas para 3 microfones "três Rally Mic Pods", e apenas 1

auto falante. Tais quantitativos são inferiores ao exigido no edital.
Pregoeiro 08/11/2021

14:47:26
Srs. licitantes, informamos que, após análise da documentação da empresa INFORVIEW
BROADCAST EIRELI, a licitante será inabilitada por sua proposta não cumprir todos os

requisitos estabelecidos no edital.
Pregoeiro 08/11/2021

14:48:26
Passaremos então à análise da 3ª colocada ALPHA CENTAURI COMERCIO ATACADISTA DE

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES INDUSTRIAIS.
Pregoeiro 08/11/2021

14:54:34
Para ALPHA CENTAURI COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E CO - Sr. licitante,

observamos que a marca/modelo indicados na sua proposta inicial não está em concordância
com as especificações constantes na tabela "DESCRIÇÃO LONGA DO PRODUTO". O produto

modelo "Logitech GROUP" é o mesmo que inabilitou a primeira colocada. Confirma estas
informações?

34.148.330/0001-
40

08/11/2021
14:55:30

Boa tarde Prezados!

34.148.330/0001-
40

08/11/2021
14:56:48

Sim, Sr. pregoeiro o modelo que ofertamos foi o "Logitech GROUP".

Pregoeiro 08/11/2021
14:58:57

Para ALPHA CENTAURI COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E CO - Ok. Dessa forma,
considerando que esse modelo não atende as especificações do edital a empresa será

inabilitada.
Pregoeiro 08/11/2021

15:01:46
Srs. licitantes, informamos que, após análise da documentação da empresa ALPHA CENTAURI
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES INDUSTRIAIS, a licitante será

inabilitada por sua proposta não cumprir todos os requisitos estabelecidos no edital.
Pregoeiro 08/11/2021

15:03:01
Passaremos então para a análise da proposta da 4ª colocada KONVERGENTE

TELECOMUNICACOES EIRELI.
Pregoeiro 08/11/2021

15:08:30
Para KONVERGENTE TELECOMUNICACOES EIRELI - Sr. licitante, ao analisar sua proposta
inicial, verificamos que consta na listagem de itens a serem fornecidos "1 Rally Speaker".

Favor nos esclarecer se este objeto se trata do auto-falante. Caso positivo, favor confirmar se
o quantitativo está correto, uma vez que o edital exige 2 auto-falantes.

03.859.239/0001-
00

08/11/2021
15:10:41

Boa tarde Senhor Pregoeiro, informo que iremos corrigir o quantitativo do rally Speaker para 2
unidades.

Pregoeiro 08/11/2021
15:13:40

Para KONVERGENTE TELECOMUNICACOES EIRELI - Ok. Há possibilidade de negociarmos o
valor final ofertado?

03.859.239/0001-
00

08/11/2021
15:14:42

Senhor Pregoeiro, este é nosso melhor valor.

Sistema 08/11/2021
15:16:35

Senhor fornecedor KONVERGENTE TELECOMUNICACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.859.239/0001-
00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 08/11/2021
15:17:39

Para KONVERGENTE TELECOMUNICACOES EIRELI - Ok. Sr. licitante, conforme previsto no
item 8.3 do edital, está aberto o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta de preços

atualizada, com as correções necessárias para adequação ao edital, que deverá ser
encaminhada até as 17h16.

Sistema 08/11/2021 Senhor Pregoeiro, o fornecedor KONVERGENTE TELECOMUNICACOES EIRELI, CNPJ/CPF:
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15:23:48 03.859.239/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 08/11/2021

15:41:51
Srs. licitantes, suspendo a sessão até as 17h para análise da documentação encaminhada pela

empresa KONVERGENTE TELECOMUNICACOES EIRELI.
Pregoeiro 08/11/2021

17:02:12
Srs. licitantes, informamos que: a documentação da empresa KONVERGENTE

TELECOMUNICACOES EIRELI foi analisada e, estando em concordância com os requisitos
exigidos no edital, procederemos com sua habilitação.

Pregoeiro 08/11/2021
17:04:02

Verificamos, ainda, em consulta ao SICAF, que a certidão negativa de débitos municipais
estava vencida, porém também foi verificado no sítio eletrônico do município de São Paulo e lá

constatamos a regularidade fiscal, não havendo impedimentos para a sua habilitação.
Pregoeiro 08/11/2021

17:10:54
Dessa forma, agradecemos a participação de todos e encerraremos o pregão com a abertura

do prazo para intenção de recursos. Boa tarde à todos!
Sistema 08/11/2021

17:11:44
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 08/11/2021

17:12:37
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/11/2021 às 17:42:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 04/11/2021 17:47:36
Abertura da sessão

pública 08/11/2021 10:00:05 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas 08/11/2021 11:22:53 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 08/11/2021 17:11:44 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 08/11/2021 17:12:37 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/11/2021 às 17:42:00.

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 17:43 horas do dia 08 de novembro de 2021, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
MARCOS PEREIRA DUARTE CAMILO 
Pregoeiro Oficial

ALESSANDRO DE SOUZA ALVES
Equipe de Apoio

AURELEDI DA PAIXAO PAULINO
Equipe de Apoio
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