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Pregão Eletrônico

80004 .72022 .16013 .4573 .255326940

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho

7ª Região/CE
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00007/2022

 
Às 09:30 horas do dia 01 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria DG 120/2021 de 13/04/2021, 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 1198/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2022. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Aquisição de 200 (duzentos) aparelhos telefônicos fixos, comuns e completos para uso, para atender às
necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT Sede, Fórum Autran Nunes e Varas Trabalhistas do
Interior e Região Metropolitana do Estado), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Aparelho Telefônico Convencional
Descrição Complementar: Aparelhos telefônicos comuns completos para uso, de acordo com as especificações abaixo
e demais requisitos contidos no item 2.1 do Termo de Referência: tecla de sigilo (mute); tecla de rediscagem;
discagem multifrequencial (tom); regulador de volume da campainha três níveis: alto, médio e baixo;
dois tipos de toque; possibilidade de uso em mesa ou parede; vir c/os cabos liso e espiral;
tecla de transferência de ramais (flash) – c/tempo de flash de 300 ms (mile segundos); cor preta ou grafite;
certificado pela Anatel; mínimo de um ano de garantia do fabricante;
assistência técnica do fabricante (conforme item 5.6 do TERMO DE REFERÊNCIA). 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.622,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10

Aceito para: ELVIS LEMES NEIMAIER, pelo melhor lance de R$ 51,9000 .

Histórico
Item: 1 - Aparelho Telefônico Convencional

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
12.865.973/0001-72 ELVIS LEMES

NEIMAIER
Sim Sim 200 R$ 60,0000 R$ 12.000,0000 29/03/2022

16:11:57
Marca: I 
Fabricante: I 
Modelo / Versão: PLENO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Tecla de sigilo (mute); Tecla de rediscagem; Discagem
multifrequêncial (tom); Regulador de volume da campainha em 3 (três) níveis: alto, médio e baixo; Dois (2) tipos de
toque; Possibilidade de uso em mesa ou parede; Vir com os cabos liso e espiral; Tecla de transferência de ramais
(flash) com tempo de flash de 300 ms (mile segundos); na cor preta ou grafite; Certificado pela Anatel; Mínimo de
um ano de garantia do fabricante; Assistência técnica do fabricante conforme item 5.6." 
Porte da empresa: ME/EPP

08.388.921/0001-85 MIKROSHOP
COMERCIO
SOLUCOES E
TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 200 R$ 62,8500 R$ 12.570,0000 01/04/2022
07:28:17

Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 
Modelo / Versão: Telefone com Fio PLENO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelhos telefônicos fixos comuns, - tecla mute; rediscagem;
discagem multifrequêncial (tom); regulador de volume da campainha em 3 (três) níveis: alto, médio e baixo; dois
(2) tipos de toque; possibilidade de uso em mesa ou parede; com os cabos liso e espiral; tecla de transferência de
ramais (flash) – com tempo de flash de 300 ms (mile segundos); na cor preta ou grafite; certificado pela Anatel;
Garantia de 12 (doze) Meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.462.543/0001-44 EASYTECH
INFORMATICA E

Sim Sim 200 R$ 63,1100 R$ 12.622,0000 28/03/2022
16:23:05
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SERVICOS LTDA
Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 
Modelo / Versão: PLENO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE PLENO PRETO C/ CHAVE FUNCOES FLASH REDIAL MUTE
OPCAO DE CHAVE E BLOQUEIO 4080057 
Porte da empresa: ME/EPP

03.351.148/0001-69 ARAUJO
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim Sim 200 R$ 63,1100 R$ 12.622,0000 29/03/2022
15:36:18

Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 
Modelo / Versão: PLENO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelhos Telefônicos. -tecla de sigilo (mute); -tecla de rediscagem; -
discagem multifrequêncial (tom); -regulador de volume da campainha em 3 (três) níveis: alto, médio e baixo; -dois
(2) tipos de toque; -possibilidade de uso em mesa ou parede; -vir com os cabos liso e espiral; -tecla de
transferência de ramais ( flash ) com tempo de flash de 300 ms (mile segundos); -na cor preta ou grafite; -certificad
o pela Anatel; -mínimo de um ano de garantia do fabricante; -assistência técnica do fabricante conforme item 5.6. 
Porte da empresa: ME/EPP

27.731.072/0001-65 MARIO CELIO
FREITAS DE
SOUSA
74788779315

Sim Sim 200 R$ 65,0000 R$ 13.000,0000 29/03/2022
12:16:59

Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 
Modelo / Versão: INTELBRAS PLENO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telefone Itelbras Pleno. Tecla de sigilo (mute); tecla de rediscagem;
discagem multifrequencial (tom); regulador de volume da campainha três níveis: alto, médio e baixo; dois tipos de
toque; possibilidade de uso em mesa ou parede; vir c/os cabos liso e espiral; tecla de transferência de ramais (flash)
– c/tempo de flash de 300 ms (mile segundos); cor preta ou grafite; certificado pela Anatel; um ano de garantia do
fabricante; assistência técnica do fabricante. 
Porte da empresa: ME/EPP

23.709.793/0001-18 TELECOM
TELEFONIA
COMERCIO E
REPRESENTACOES
UNIPESSOAL

Sim Sim 200 R$ 69,7000 R$ 13.940,0000 29/03/2022
13:57:23

Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 
Modelo / Versão: PLENO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelhos telefônicos comuns completos para uso, de acordo com as
especificações abaixo e demais requisitos contidos no item 2.1 do Termo de Referência: tecla de sigilo (mute); tecla
de rediscagem; discagem multifrequencial (tom); regulador de volume da campainha três níveis: alto, médio e
baixo; dois tipos de toque; possibilidade de uso em mesa ou parede; vir c/os cabos liso e espiral; tecla de
transferência de ramais (flash) – c/tempo de flash de 300 ms (mile segundos); cor preta ou grafite; certificado pela
Anatel; mínimo de um ano de garantia do fabricante; assistência técnica do fabricante (conforme item 5.6 do TERMO
DE REFERÊNCIA). 
Porte da empresa: ME/EPP

05.215.751/0001-49 PROJETUB
PROJETOS INSTAL
ASSES TEC EM
TUBULACOES
LTDA

Sim Sim 200 R$ 80,0000 R$ 16.000,0000 24/03/2022
17:09:42

Marca: Intelbras 
Fabricante: Intelbras 
Modelo / Versão: Pleno 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelhos telefônicos comuns completos para uso, de acordo com as
especificações abaixo e demais requisitos contidos no item 2.1 do Termo de Referência: tecla de sigilo (mute); tecla
de rediscagem; discagem multifrequencial (tom); regulador de volume da campainha três níveis: alto, médio e
baixo; dois tipos de toque; possibilidade de uso em mesa ou parede; vir c/os cabos liso e espiral; tecla de
transferência de ramais (flash) – c/tempo de flash de 300 ms (mile segundos); cor preta ou grafite; certificado pela
Anatel; mínimo de um ano de garantia do fabricante; assistência técnica do fabricante (conforme item 5.6 do TERMO
DE REFERÊNCIA). 
Porte da empresa: ME/EPP

43.471.526/0001-62 LUIZ FONSECA DE
QUEIROZ

Sim Sim 200 R$ 89,0000 R$ 17.800,0000 28/03/2022
16:13:28

Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 
Modelo / Versão: PLENO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelhos telefônicos comuns completos para uso, de acordo com as
especificações abaixo e demais requisitos contidos no item 2.1 do Termo de Referência: tecla de sigilo (mute); tecla
de rediscagem; discagem multifrequencial (tom); regulador de volume da campainha três níveis: alto, médio e
baixo; dois tipos de toque; possibilidade de uso em mesa ou parede; vir c/os cabos liso e espiral; tecla de
transferência de ramais (flash) – c/tempo de flash de 300 ms (mile segundos); cor preta ou grafite; certificado pela
Anatel; mínimo de um ano de garantia do fabricante; assistência técnica do fabricante (conforme item 5.6 do TERMO
DE REFERÊNCIA). 
Porte da empresa: ME/EPP

28.604.543/0001-37 JAIR DOS REIS
SILVA JUNIOR

Sim Sim 200 R$ 100,0000 R$ 20.000,0000 28/03/2022
12:01:44

Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 
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Modelo / Versão: PLENO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição. Totalmente brasileiro, o modelo conta com 3 volumes de
campainha, 2 tipos de toque e funções Flash, Rediscar e Mudo. Telefone Pleno Intelbras é ótimo para os cliente que
necessitam de telefone de mesa completo e barato. Dados Técnicos O Pleno pode ser utilizado nas posições mesa ou
parede. Você escolhe a melhor opção. Disponível em 2 versões: com ou sem chave de bloqueio. O modelo com
chave é ideal para quem precisa de mais controle, permitindo o bloqueio do teclado e impedindo a realização de
ligações. Caso seja necessário deixar uma ligação em espera, basta colocar o fone no descanso (acima do gancho).
Essa facilidade é utilizada somente quando o aparelho está fixado na parede. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES
DOS SANTOS

Sim Sim 200 R$ 100,0000 R$ 20.000,0000 28/03/2022
15:08:35

Marca: Intelbras Pleno 
Fabricante: Intelbras Pleno 
Modelo / Versão: Intelbras Pleno 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Características do Produto: Identificador de Chamada: Não Viva Voz:
Não Agenda Telefônica: Não Modelo: Pleno Cor: Preto Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Frequência: Não Possui
Garantia: 1 Ano Altura (em Cm): 14,2 Cm Comprimento (em Cm): 19,2 Cm Largura(em Cm): 9,5 Cm Peso: 0,360
Kg Informações Adicionais: Tecla Flash Tempo de flash: 300 ms* Tecla Redial Tecla Mute Bloqueio de teclado:
Opcional Idioma do manual: Português/Espanhol Alimentação: Linha telefônica Áudio: Número de opções de
campainha: 2 Ajuste no volume da campainha: 3 níveis (alto/baixo/mudo) Informações técnicas : Posição de uso:
Mesa/parede Cor: Preto Cordão (espiral/liso): 3,1 m/2 m Conteúdo da Embalagem: 1 telefone com fio 1 cabo de
linha telefônica 1 cabo espiral 1 manual do usuário Dimensões(C x L x A): 19,2 x 9,5 x 14,2 Cm Peso: Líquido:
0,360 Kg Bruto: 0,440 Kg Garantia: 1 Ano (Ofertada pelo Fabricante) 
Porte da empresa: ME/EPP

14.724.532/0001-86 TKL COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 200 R$ 100,0000 R$ 20.000,0000 29/03/2022
21:21:17

Marca: Intelbras 
Fabricante: Intelbras 
Modelo / Versão: PLENO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INTELBRAS PLENO; COR PRETO; SEM CHAVE - Tecla de sigilo (mute);
tecla de rediscagem; discagem multifrequêncial (tom); regulador de volume da campainha em 3 (três) níveis: alto,
médio e baixo; dois (2) tipos de toque; possibilidade de uso em mesa ou parede; vir com os cabos liso e espiral;
tecla de transferência de ramais (flash); com tempo de flash de 300 ms (mile segundos); na cor preta ou grafite;
certificado pela Anatel; Garantia de 1 ano de garantia do fabricante. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.476.477/0001-50 MARCILIO
NOGUEIRA
MONTEZUMA
10273387391

Sim Sim 200 R$ 100,0000 R$ 20.000,0000 29/03/2022
22:35:03

Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 
Modelo / Versão: INTELBRAS PLENO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telefone Intelbras Pleno. Tecla de sigilo (mute); tecla de rediscagem;
discagem multifrequencial (tom); regulador de volume da campainha três níveis: alto, médio e baixo; dois tipos de
toque; possibilidade de uso em mesa ou parede; vir c/os cabos liso e espiral; tecla de transferência de ramais (flash)
– c/tempo de flash de 300 ms (mile segundos); cor preta ou grafite; certificado pela Anatel; mínimo de um ano de
garantia do fabricante; assistência técnica do fabricante. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.405.348/0001-52 PLANEJAR
DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA
LTDA

Sim Sim 200 R$ 160,0000 R$ 32.000,0000 29/03/2022
15:46:05

Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 
Modelo / Versão: PLENO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelhos telefônicos comuns completos para uso, de acordo com as
especificações abaixo e demais requisitos contidos no item 2.1 do Termo de Referência: tecla de sigilo (mute); tecla
de rediscagem; discagem multifrequencial (tom); regulador de volume da campainha três níveis: alto, médio e
baixo; dois tipos de toque; possibilidade de uso em mesa ou parede; vir c/os cabos liso e espiral; tecla de
transferência de ramais (flash) – c/tempo de flash de 300 ms (mile segundos); cor preta ou grafite; certificado pela
Anatel; mínimo de um ano de garantia do fabricante; assistência técnica do fabricante (conforme item 5.6 do TERMO
DE REFERÊNCIA). 
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 200 R$ 1.000,0000 R$ 200.000,0000 29/03/2022
21:45:55

Marca: intelbras 
Fabricante: intelbras 
Modelo / Versão: intelbras 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelhos telefônicos comuns completos para uso, de acordo com as
especificações abaixo e demais requisitos contidos no item 2.1 do Termo de Referência: tecla de sigilo (mute); tecla
de rediscagem; discagem multifrequencial (tom); regulador de volume da campainha três níveis: alto, médio e
baixo; dois tipos de toque; possibilidade de uso em mesa ou parede; vir c/os cabos liso e espiral; tecla de
transferência de ramais (flash) c/tempo de flash de 300 ms (mile segundos); cor preta ou grafite; certificado pela
Anatel; mínimo de um ano de garantia do fabricante; assistência técnica do fabricante (conforme item 5.6 do 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$ 200.000,0000 40.457.662/0001-00 01/04/2022 09:30:00:450
R$ 32.000,0000 26.405.348/0001-52 01/04/2022 09:30:00:450
R$ 20.000,0000 14.724.532/0001-86 01/04/2022 09:30:00:450
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R$ 20.000,0000 28.604.543/0001-37 01/04/2022 09:30:00:450
R$ 20.000,0000 05.207.424/0001-45 01/04/2022 09:30:00:450
R$ 20.000,0000 43.476.477/0001-50 01/04/2022 09:30:00:450
R$ 17.800,0000 43.471.526/0001-62 01/04/2022 09:30:00:450
R$ 16.000,0000 05.215.751/0001-49 01/04/2022 09:30:00:450
R$ 13.940,0000 23.709.793/0001-18 01/04/2022 09:30:00:450
R$ 13.000,0000 27.731.072/0001-65 01/04/2022 09:30:00:450
R$ 12.622,0000 05.462.543/0001-44 01/04/2022 09:30:00:450
R$ 12.622,0000 03.351.148/0001-69 01/04/2022 09:30:00:450
R$ 12.570,0000 08.388.921/0001-85 01/04/2022 09:30:00:450
R$ 12.000,0000 12.865.973/0001-72 01/04/2022 09:30:00:450
R$ 11.400,0000 05.215.751/0001-49 01/04/2022 10:00:21:960
R$ 11.399,0000 23.709.793/0001-18 01/04/2022 10:00:37:950
R$ 11.397,0000 05.215.751/0001-49 01/04/2022 10:01:06:897
R$ 11.396,0000 23.709.793/0001-18 01/04/2022 10:01:30:303

R$ 60,0000 43.476.477/0001-50 01/04/2022 10:01:47:863
R$ 13.980,0000 05.207.424/0001-45 01/04/2022 10:01:49:987
R$ 11.394,0000 05.215.751/0001-49 01/04/2022 10:01:59:010

R$ 59,9000 43.476.477/0001-50 01/04/2022 10:02:15:160
R$ 11.600,0000 27.731.072/0001-65 01/04/2022 10:03:56:157
R$ 11.000,0000 43.471.526/0001-62 01/04/2022 10:04:29:680
R$ 11.900,0000 28.604.543/0001-37 01/04/2022 10:05:17:530
R$ 10.999,0000 05.215.751/0001-49 01/04/2022 10:06:06:997

R$ 59,8000 28.604.543/0001-37 01/04/2022 10:06:26:393
R$ 10.999,0000 43.471.526/0001-62 01/04/2022 10:07:17:687

R$ 59,7000 14.724.532/0001-86 01/04/2022 10:08:03:047
R$ 10.990,0000 05.215.751/0001-49 01/04/2022 10:08:04:640

R$ 59,6000 28.604.543/0001-37 01/04/2022 10:08:24:173
R$ 10.850,0000 43.471.526/0001-62 01/04/2022 10:09:01:897

R$ 59,5000 14.724.532/0001-86 01/04/2022 10:09:09:690
R$ 10.989,0000 23.709.793/0001-18 01/04/2022 10:09:51:417
R$ 10.988,0000 23.709.793/0001-18 01/04/2022 10:11:45:227

R$ 59,7000 43.476.477/0001-50 01/04/2022 10:11:56:300
R$ 59,4000 43.476.477/0001-50 01/04/2022 10:12:34:390

R$ 10.840,0000 05.215.751/0001-49 01/04/2022 10:12:39:050
R$ 58,0000 27.731.072/0001-65 01/04/2022 10:12:41:820
R$ 57,3000 43.471.526/0001-62 01/04/2022 10:13:07:950
R$ 57,2000 23.709.793/0001-18 01/04/2022 10:13:39:207

R$ 11.998,0000 08.388.921/0001-85 01/04/2022 10:14:10:093
R$ 57,1000 14.724.532/0001-86 01/04/2022 10:14:18:613
R$ 57,0000 23.709.793/0001-18 01/04/2022 10:14:45:757
R$ 56,0000 43.471.526/0001-62 01/04/2022 10:14:54:223
R$ 54,2000 05.215.751/0001-49 01/04/2022 10:14:54:600
R$ 55,9000 23.709.793/0001-18 01/04/2022 10:15:37:890
R$ 59,0000 43.476.477/0001-50 01/04/2022 10:15:54:660
R$ 54,1000 12.865.973/0001-72 01/04/2022 10:16:28:183
R$ 54,0000 05.215.751/0001-49 01/04/2022 10:16:42:060

R$ 12.484,0000 05.462.543/0001-44 01/04/2022 10:16:46:097
R$ 53,7500 12.865.973/0001-72 01/04/2022 10:16:48:003
R$ 54,9000 23.709.793/0001-18 01/04/2022 10:17:14:850
R$ 52,0000 43.471.526/0001-62 01/04/2022 10:18:30:560
R$ 53,7000 05.215.751/0001-49 01/04/2022 10:19:59:043

R$ 14.244,0000 26.405.348/0001-52 01/04/2022 10:20:50:540
R$ 51,9000 12.865.973/0001-72 01/04/2022 10:21:33:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

01/04/2022
09:35:35 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 01/04/2022 Item aberto para lances.
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10:00:01

Encerramento etapa aberta 01/04/2022
10:23:34 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 01/04/2022
10:23:34 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

01/04/2022
11:12:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELVIS LEMES NEIMAIER, CNPJ/CPF:
12.865.973/0001-72.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

01/04/2022
11:15:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELVIS LEMES NEIMAIER,
CNPJ/CPF: 12.865.973/0001-72.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

05/04/2022
10:01:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELVIS LEMES NEIMAIER, CNPJ/CPF:
12.865.973/0001-72.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

05/04/2022
10:02:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELVIS LEMES NEIMAIER,
CNPJ/CPF: 12.865.973/0001-72.

Aceite de proposta 12/04/2022
15:36:27

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELVIS LEMES NEIMAIER, CNPJ/CPF:
12.865.973/0001-72, pelo melhor lance de R$ 51,9000.

Habilitação de fornecedor 12/04/2022
15:37:58

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELVIS LEMES NEIMAIER - CNPJ/CPF:
12.865.973/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 01/04/2022
09:30:00

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 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 01/04/2022

09:35:51
bom dia!

Pregoeiro 01/04/2022
09:37:50

Alguns avisos importantes:

Pregoeiro 01/04/2022
09:45:12

A licitação será realizada em único item. O critério de julgamento adotado será o MENOR
PREÇO TOTAL DO ITEM, observadas as exigências contidas no Edital e seus Anexos

quanto às especificações do objeto.
Pregoeiro 01/04/2022

09:46:45
O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

Pregoeiro 01/04/2022
09:47:59

A não manutenção da proposta ou do lance vencedor/negociado, a declaração falsa e o
comportamento inidôneo do licitante durante o certame, ensejam a aplicação das

penalidades de impedimento de licitar e contratar com a administração, declaração de
inidoneidade, bem como o descredenciamento do SICAF, que serão apurados em

processo administrativo contra o fornecedor que cometer tais infrações, respeitados o
contraditório e a ampla defesa.

Pregoeiro 01/04/2022
09:49:47

Aguardando o início da disputa

Pregoeiro 01/04/2022
09:52:30

Lembro a todos que esta licitação terá apresentação de amostras, conforme item 8.14 do
edital

Sistema 01/04/2022
10:00:01

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

Sistema 01/04/2022
10:00:01

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

Pregoeiro 01/04/2022
10:02:13

Senhores licitantes, avancem nos lances!

Pregoeiro 01/04/2022
10:05:19

Precisamos de lances mais competitivos!

Pregoeiro 01/04/2022
10:06:54

vamos senhores e senhoras

Pregoeiro 01/04/2022
10:07:07

a disputa está em pleno andamento

Pregoeiro 01/04/2022
10:09:38

lances, mais lances

Pregoeiro 01/04/2022
10:11:57

. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

Pregoeiro 01/04/2022
10:14:57

Ainda na disputa

Pregoeiro 01/04/2022
10:15:27

Lembramos mais uma vez que a não manutenção da proposta ou do lance vencedor, a
declaração falsa e o comportamento inidôneo do licitante durante o certame, ensejam a
aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar com a administração,

declaração de inidoneidade, bem como o descredenciamento do SICAF, que serão
apurados em processo administrativo contra o fornecedor que cometer tais infrações,

respeitados o contraditório e a ampla
Pregoeiro 01/04/2022 A disputa está em pleno andamento! Lances mais competitivos senhores e senhoras.
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10:16:00
Pregoeiro 01/04/2022

10:18:07
Não deixem para dar seus lances quando começar o tempo randômico, pois o mesmo

pode acabar de forma inesperada e em pouco tempo.
Pregoeiro 01/04/2022

10:20:16
lances, mais lances

Sistema 01/04/2022
10:23:34

O item 1 está encerrado.

Sistema 01/04/2022
10:23:38

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 01/04/2022
10:25:00

Encerrada a etapa de lances, daremos início à negociação com o fornecedor classificado
em primeiro lugar.

Pregoeiro 01/04/2022
10:26:27

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Senhor licitante, avalie a possibilidade de ofertar menor
preço. Aguardo sua resposta por 5 minutos.

12.865.973/0001-
72

01/04/2022
10:28:02

Bom dia, Sr Pregoeiro. Esse é o nosso melhor preço.

Pregoeiro 01/04/2022
10:32:30

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Sr Licitante, no SICAF sua certidão estadual está
desatualizada; o senhor mandou uma atualizada junto com a proposta inicial?

Pregoeiro 01/04/2022
10:33:46

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Já localizei a CND estadual.

Pregoeiro 01/04/2022
10:34:53

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Estou neste momento analisando a documentação
inicialmente apresentada, bem como as regularidades e eventuais impedimentos

Pregoeiro 01/04/2022
10:35:49

Peço a todos que aguardem, para uma eventual convocação sucessiva, se for o caso.

Pregoeiro 01/04/2022
10:53:20

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Sr. Licitante, na sua proposta precisa ter também o
endereço completo do representante legal da empresa; numero do CPF e RG. Pois o

cadastro no proad será feito no nome da pessoa física
Pregoeiro 01/04/2022

10:55:04
Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Informo que a empresa e seu titular, na data de hoje, não

tem nenhum impedimento de licitar ou contratar com a União e o TRT7, nenhuma
ocorrência registrada nos órgãos de consulta elencados no edital; regularidades em dia;

Pregoeiro 01/04/2022
10:55:37

Informo a todos que a empresa ELVIS LEMES NEIMAIER e seu titular, na data de hoje,
não tem nenhum impedimento de licitar ou contratar com a União e o TRT7, nenhuma

ocorrência registrada nos órgãos de consulta elencados no edital; regularidades em dia;
Pregoeiro 01/04/2022

10:56:20
Passaremos à Convocação para apresentar a proposta final readequada e a amostra

Pregoeiro 01/04/2022
11:11:45

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Convocamos para o envio da PROPOSTA FINAL
READEQUADA ao seu último lance, prazo de 2 horas (item 7.24.2 do Edital), a ser

preenchida c/todos os elementos apontados no item 8 do Edital.
Sistema 01/04/2022

11:12:12
Senhor fornecedor ELVIS LEMES NEIMAIER, CNPJ/CPF: 12.865.973/0001-72, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 01/04/2022

11:13:25
Para ELVIS LEMES NEIMAIER - 8.14. DA AMOSTRA 8.14.1. O licitante classificado em
primeiro lugar deverá apresentar ou postar, em até 2 (dois) dias úteis, contados do

recebimento da notificação encaminhada pelo Pregoeiro, ao endereço indicado no item
8.14.4, amostra (s) dos produtos relativos ao lote único que, caso aprovada, passará a

integrar o quantitativo contratado (+)
Pregoeiro 01/04/2022

11:14:17
Para ELVIS LEMES NEIMAIER - , para verificação objetiva das especificações técnicas e

características do produto pelo Setor Requisitante. 8.14.2. A amostra será aberta e
manuseada e, caso recusada, será devolvida à empresa licitante no estado em que se

encontrar, ao final da análise técnica efetuada. (+)
Pregoeiro 01/04/2022

11:14:40
Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Referida análise verificará objetivamente o atendimento

das especificações técnicas dos produtos constantes deste Termo. 8.14.3. Durante o
período de exames da amostra, a Contratante poderá solicitar informações adicionais,

referentes aos componentes e ao objeto.
Sistema 01/04/2022

11:15:03
Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELVIS LEMES NEIMAIER, CNPJ/CPF: 12.865.973/0001-72,

enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 01/04/2022

11:16:57
Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Assim sendo, pelo presente, fica o licitante convocado a

apresentar ou postar, em até 2 (dois) dias úteis, contados deste chat, ao endereço
indicado no item 8.14.4 do edital, amostra(s) dos produtos relativos ao lote único que,

caso aprovada, passará a integrar o quantitativo contratado.
Pregoeiro 01/04/2022

11:18:33
Para ELVIS LEMES NEIMAIER - endereço para entrega ou postagem: TRT 7ª Região, aos
cuidados da Telefonia do TRT Sede, situada na Rua Desembargador Leite Albuquerque,

nº. 1.077, Prédio Anexo I, Mezanino, Aldeota, Fortaleza-CE, no horário de 8h às 14h, em
dias úteis, de segunda a sexta-feira.

Pregoeiro 01/04/2022
11:20:37

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Servidor responsável: Antônio Fernando Braga Costa

Pregoeiro 01/04/2022
11:21:35

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Senhor licitante, alguma dúvida sobre a remessa da
amostra?

12.865.973/0001-
72

01/04/2022
11:23:18

Pode me informar o CEP, por favor?

Pregoeiro 01/04/2022
11:29:48

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - só um minuto

12.865.973/0001-
72

01/04/2022
11:30:57

Já encontrei. Não tenho nenhuma dúvida. Agradeço aos senhores.

Pregoeiro 01/04/2022 Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Anexo 1: Rua Des. Leite Albuquerque, 1.077 - CEP



12/04/2022 16:55 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 7/9

11:32:51 60.150-150
Pregoeiro 01/04/2022

11:33:44
Para ELVIS LEMES NEIMAIER - peço desculpa pela demora, estava em atendimento

Pregoeiro 01/04/2022
11:34:36

Contatos com os pregoeiros através dos números (85)3388-9329/(85)3388-9326 ou
ainda através do e-mail slicit@trt7.jus.br.

Pregoeiro 01/04/2022
11:39:30

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Senhor licitante, peço que encaminhe por email o
comprovante da postagem qdo for realizada.

Pregoeiro 01/04/2022
11:44:48

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Lembro que seu prazo é de dois dias úteis para postar ou
para entregar pessoalmente. A contagem de prazo começa no primeiro dia útil seguinte.
Portanto o seu prazo para postar ou entregar pessoalmente se encerrará em 05/04/22,

terça-feira.
12.865.973/0001-

72
01/04/2022
11:44:58

Certo.

Pregoeiro 01/04/2022
11:46:30

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Tendo em vista a necessidade de aguardar a chega da
amostra e ainda da análise pela área técnica, teremos que fazer uma pausa na sessão,

lembrando que esta pausa não suspende a contagem do prazo.
Pregoeiro 01/04/2022

11:46:41
Tendo em vista a necessidade de aguardar a chega da amostra e ainda da análise pela
área técnica, teremos que fazer uma pausa na sessão, lembrando que esta pausa não

suspende a contagem do prazo.
Pregoeiro 01/04/2022

11:48:56
Assim sendo, todos estão liberados por hoje, e deixamos de logo marcado o próximo
encontro para o dia 05/04/2022, terça-feira, às 10 horas. Boa tarde a todos e todas.

Pregoeiro 05/04/2022
08:55:24

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - bom dia. Está na sala agora? Caso esteja, o senhor já tem
o comprovante da postagem?

Pregoeiro 05/04/2022
09:17:15

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - bom dia. Está na sala agora? Caso esteja, o senhor já tem
o comprovante da postagem?

Pregoeiro 05/04/2022
09:47:17

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Sr.Licitante, abriei o anexo para que o senhor junte seu
comprovante de postagem, tão logo seja possível.

12.865.973/0001-
72

05/04/2022
09:57:20

Bom dia Sra. pregoeira. O equipamento foi despachado ontem, via SEDEX, e tem prazo
de 3 dias para entrega. O código de Rastreamento é QB661283695BR e o comprovante

foi encaminhado para o e-mail: slicit@trt7.jus.br.
12.865.973/0001-

72
05/04/2022
09:58:49

A Sra. abrirá o anexo durante a sessão marcada para as 10h de hoje?

Pregoeiro 05/04/2022
10:00:26

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - vou abrir agora

Pregoeiro 05/04/2022
10:01:13

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Meu sistema havia caído aqui

Sistema 05/04/2022
10:01:52

Senhor fornecedor ELVIS LEMES NEIMAIER, CNPJ/CPF: 12.865.973/0001-72, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 05/04/2022
10:02:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELVIS LEMES NEIMAIER, CNPJ/CPF: 12.865.973/0001-72,
enviou o anexo para o ítem 1.

12.865.973/0001-
72

05/04/2022
10:03:01

Comprovante enviado. Muito obrigado e bom dia a todos!

Pregoeiro 05/04/2022
10:15:31

Tendo em vista que o prazo da postagem via sedex é de 03 dias úteis para o objeto
postado, esta sessão ficará aguardando a sua chegada. Previsão de chegada dia

08/04/2022.
Pregoeiro 05/04/2022

10:16:06
Ao chegar, a amostra ainda será analisada pela unidade requisitante.

Pregoeiro 05/04/2022
10:17:16

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Pedimos à empresa que mantenha suas certidões em dia.
SICAF devidamente atualizado.

Pregoeiro 05/04/2022
10:18:14

Contatos com os pregoeiros através dos telefones (85)3388-9329/(85)3388-9326 ou
ainda através do e-mail slicit@trt7.jus.br.

Pregoeiro 05/04/2022
10:21:25

Isto posto, faremos uma pausa nesta sessão e aguardemos a finalização do procedimento
de análise da amostra. De logo já marco o dia 08/04/2022, sexta-feira, às 14:00 horas,

para a próxima reabertura de sessão. Bom dia a todos.
Pregoeiro 08/04/2022

14:04:02
boa tarde

Pregoeiro 08/04/2022
14:04:34

Informo que ainda estamos aguardando a chegada da amostra.

Pregoeiro 08/04/2022
14:07:23

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Sr Licitante, peço por gentileza que acompanhe o rastreio
da postagem para uma eventual necessidade de checagem junto aos Correios acerca do
atraso na entrega. Pelo rastreio de ontem, houve uma tentativa de entrega, mas fora do

horário. O senhor informou na postagem sobre o nosso horário de funcionamento?
Pregoeiro 08/04/2022

14:10:14
Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Pelo rastreio de hoje, consta que está em rota para

entregar.
Pregoeiro 08/04/2022

14:11:25
Para ELVIS LEMES NEIMAIER - No chat de (01/04/2022 11:18:33) informo dos horários.

Pregoeiro 08/04/2022
14:12:16

Para ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - Considerando que ainda não foi possível a análise
da amostra, nova pausa.

Pregoeiro 08/04/2022
14:12:40

Para ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - desconsiderar o chat (08/04/2022 14:12:16)

Pregoeiro 08/04/2022
14:12:51

Considerando que ainda não foi possível a análise da amostra, nova pausa.
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Pregoeiro 08/04/2022
14:16:18

Reabertura, Terça-feira, dia 12/04/2022, às 10 horas.

Pregoeiro 08/04/2022
14:18:14

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Pedimos à empresa que mantenha suas certidões em dia.
SICAF devidamente atualizado.

Pregoeiro 08/04/2022
14:19:30

O mesmo aviso serve a todos, para o caso de uma eventual convocação sucessiva.

Pregoeiro 08/04/2022
14:20:19

Estão todos liberados, até o próximo encontro, terça-feira, dia 12/04/2022, às 10 horas.
Obrigada e Boa Tarde

Pregoeiro 12/04/2022
09:39:50

Bom dia

Pregoeiro 12/04/2022
09:40:48

Já vou colocando aqui os informes para adiantar a sessão.

Pregoeiro 12/04/2022
09:43:11

A amostra chegou ao setor de telefonia deste Tribunal e a unidade requisitante está
fazendo a análise do produto e da proposta. Ficaremos no aguardo do início oficial da

hora de reabertura, às 10 horas.
Pregoeiro 12/04/2022

10:04:39
bom dia para quem não estava antes

Pregoeiro 12/04/2022
10:06:07

A amostra chegou ao setor de telefonia deste Tribunal e a unidade requisitante está
fazendo a análise do produto e da proposta. O servidor responsável pediu um prazo para

testes no aparelho e finalização do procedimento de análise da amostra. Desta forma,
faremos uma pausa para retornar as 15:00 de hoje.

Pregoeiro 12/04/2022
15:09:11

Boa tarde

Pregoeiro 12/04/2022
15:11:28

A unidade requisitante apresentou seu parecer acerca da amostra da seguinte forma:

Pregoeiro 12/04/2022
15:14:29

"Informo que recebi hoje (12/04/22) a amostra referente ao Pregão Eletrônico
nº07/2022. Ressalto que o item da amostra (aparelho telefônico da marca

Intelbras/modelo Pleno) confere totalmente com o descrito no encarte enviado pela
empresa ELVIS LEMES NEIMAIER e que está em total acordo com o Termo de Referência

e com a proposta da citada empresa. (+)"
Pregoeiro 12/04/2022

15:15:42
"Comunico, por fim, que o aparelho da amostra encontra-se em perfeito funcionamento.

Atenciosamente, Antônio Fernando Braga Costa Divisão de Segurança e Transporte /
Telefonia" (fim)

Pregoeiro 12/04/2022
15:20:58

A empresa ELVIS LEMES NEIMAIER não possui impedimentos de licitar ou contratar com
a União, ou com este TRT. Não possui ocorrências registradas em Consulta junto à

Consolidada TCU. Regularidades em dia.
Pregoeiro 12/04/2022

15:21:38
Agora, estamos checando as regularidades do titular da empresa novamente.

Pregoeiro 12/04/2022
15:32:22

Não há impedimentos ou ocorrências registradas em nome do titular da empresa;
regularidades em dia.

Pregoeiro 12/04/2022
15:34:52

A amostra e a proposta atenderam a todos os requisitos do Edital e seus anexos, com
preço compatível com o valor estimado. Por oportuno certifico que a amostra foi postada

tempestivamente, conforme comprovante anexado pela empresa. Proposta aceita.
Pregoeiro 12/04/2022

15:37:13
Proposta será habilitada e logo em seguida será aberto prazo para intenção de recurso.

Sistema 12/04/2022
15:37:58

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 12/04/2022
15:38:47

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/04/2022 às
16:38:00.

Pregoeiro 12/04/2022
15:58:54

Informo que a empresa vencedora deverá fazer o seu cadastro junto ao SIGEO, caso
ainda não tenha. Alguma eventual dúvida, entrar em contato com a unidade requisitante

após a formalização do contrato.
Pregoeiro 12/04/2022

16:00:49
link do SIGEO https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo/0

Pregoeiro 12/04/2022
16:03:46

O Manual para Cadastro - Usuário Externo está no seguinte link:
https://www.trt7.jus.br/files/Manual_para_Autocadastro_no_SIGEO-JT.pdf

Pregoeiro 12/04/2022
16:20:17

Para ELVIS LEMES NEIMAIER - Retificando: Alguma eventual dúvida no cadastro do
SIGEO, entrar em contato com a unidade requisitante na segunda-feira de manhã, caso

não haja recurso, no telefone (85) 98872-0697, falar com Fernando. Este cadastro é
essencial para o procedimento de pagamento.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 16/03/2022 10:27:32
Abertura da sessão

pública 01/04/2022 09:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

01/04/2022 10:00:01 Etapa de análise de propostas encerrada.
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Julgamento de
propostas

01/04/2022 10:23:38 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 12/04/2022 15:37:58 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 12/04/2022 15:38:47 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/04/2022 às 16:38:00.

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 16:54 horas do dia 12 de abril de 2022, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA 
Pregoeiro Oficial

CLARA DE ASSIS SILVEIRA
Equipe de Apoio

Voltar   
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