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Pregão Eletrônico

80013 .40572020 .17895 .5134 .81520560

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho

12ª Região/SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 04057/2020

Às 13:30 horas do dia 22 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PRESI 122/2019 de 07/05/2020, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 4057/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 04057/2020. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de validação e emissão de certificados
digitais, incluindo visitas para pessoa física do tipo A3, padrão ICP-Brasil compatível com AC-JUS, com prazo de validade
de 3 (três) anos, gravado em mídia do tipo token para uso de magistrados e servidores do TRT da 12ª Região.. 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 - GRUPO 1
Descrição: Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Física
Descrição Complementar: Serviço de emissão de Certificação Digital - A3 - AC-JUS COM fornecimento de token.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 35.476,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física
Descrição Complementar: Serviço de emissão de Certificação Digital - A3 - AC-JUS SEM fornecimento de token.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.046,4000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Física
Descrição Complementar: Serviço de visita técnica para emissão de Certificação Digital do tipo A3 - AC-Jus.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.706,2000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 41.228,6000 Situação: Cancelado no julgamento
Itens do grupo:

 1 - Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Física

 2 - Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física

 3 - Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Física

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Física

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
34.366.200/0001-84 AL&G Sim Sim 400 R$ 102,0000 R$ 40.800,0000 20/06/2020
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CONSULTORIA
LTDA

09:10:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de emissão de Certificação Digital - A3 - AC-JUS COM
fornecimento de token

96.770.573/0001-73 TOPOS
TECNOLOGIA
DA
INFORMACAO
EIRELI

Sim Sim 400 R$ 490,0000 R$ 196.000,0000 22/06/2020
12:39:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de emissão de Certificação Digital - A3 - AC-JUS COM
fornecimento de token.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 196.000,0000 96.770.573/0001-73 22/06/2020 13:30:36:900
R$ 40.800,0000 34.366.200/0001-84 22/06/2020 13:30:36:900
R$ 37.890,0000 34.366.200/0001-84 22/06/2020 13:57:25:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em Análise 24/06/2020
17:55:40

Item Em Análise. Motivo: Para análise e manifestação da área técnica acerca da proposta e da
habilitação técnica.

Desfeito
Situação
Em análise
do Item

29/06/2020
15:43:56

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Processo devolvido com análise e manifestação da
área técnica.

Recusa 29/06/2020
16:12:36

Recusa da proposta. Fornecedor: AL&G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 34.366.200/0001-84,
pelo melhor lance de R$ 37.890,0000. Motivo: A área técnica entendeu que não foram
apresentadas as comprovações exigidas nos subitens 10.1.5 e 10.1.7 do edital, mesmo após
diligência junto à arrematante para apresentá-las. Ainda, a habilitação do item 9.3.3.1 não
atendeu às exigências mínimas, além de ter sido enviada após aberta a sessão.

Em Análise 01/07/2020
17:33:06 Item Em Análise. Motivo: Para análise e manifestação da área técnica.

Desfeito
Situação
Em análise
do Item

03/07/2020
13:31:18

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Processo devolvido após análise e manifestação da
área técnica.

Recusa 03/07/2020
13:59:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF:
96.770.573/0001-73, pelo melhor lance de R$ 196.000,0000. Motivo: Preço não aceito pela área
técnica, por estar muito acima do estimado, após ter feito nova pesquisa e comprovado que o
preço estimado representa o preço praticado normalmente pelo mercado.

Item
cancelado
no
julgamento

03/07/2020
14:14:53

Item cancelado no julgamento. Motivo: Ambas proposta foram desclassificadas, restando
fracassada a disputa.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
34.366.200/0001-84 AL&G

CONSULTORIA
LTDA

Sim Sim 60 R$ 70,0000 R$ 4.200,0000 20/06/2020
09:10:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de emissão de Certificação Digital - A3 - AC-JUS SEM
fornecimento de token

96.770.573/0001-73 TOPOS
TECNOLOGIA
DA
INFORMACAO
EIRELI

Sim Sim 60 R$ 390,0000 R$ 23.400,0000 22/06/2020
12:39:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de emissão de Certificação Digital - A3 - AC-JUS SEM
fornecimento de token.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 23.400,0000 96.770.573/0001-73 22/06/2020 13:30:36:900
R$ 4.200,0000 34.366.200/0001-84 22/06/2020 13:30:36:900
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em Análise 24/06/2020
17:55:40

Item Em Análise. Motivo: Para análise e manifestação da área técnica acerca da proposta e da
habilitação técnica.

Desfeito
Situação
Em análise
do Item

29/06/2020
15:43:56

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Processo devolvido com análise e manifestação da
área técnica.

Recusa 29/06/2020
16:12:36

Recusa da proposta. Fornecedor: AL&G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 34.366.200/0001-84,
pelo melhor lance de R$ 4.200,0000. Motivo: A área técnica entendeu que não foram
apresentadas as comprovações exigidas nos subitens 10.1.5 e 10.1.7 do edital, mesmo após
diligência junto à arrematante para apresentá-las. Ainda, a habilitação do item 9.3.3.1 não
atendeu às exigências mínimas, além de ter sido enviada após aberta a sessão.

Em Análise 01/07/2020
17:33:06 Item Em Análise. Motivo: Para análise e manifestação da área técnica.

Desfeito
Situação
Em análise
do Item

03/07/2020
13:31:18

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Processo devolvido após análise e manifestação da
área técnica.

Recusa 03/07/2020
13:59:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF:
96.770.573/0001-73, pelo melhor lance de R$ 23.400,0000. Motivo: Preço não aceito pela área
técnica, por estar muito acima do estimado, após ter feito nova pesquisa e comprovado que o
preço estimado representa o preço praticado normalmente pelo mercado.

Item
cancelado
no
julgamento

03/07/2020
14:14:53

Item cancelado no julgamento. Motivo: Ambas proposta foram desclassificadas, restando
fracassada a disputa.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Física

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
34.366.200/0001-84 AL&G

CONSULTORIA
LTDA

Sim Sim 20 R$ 110,0000 R$ 2.200,0000 20/06/2020
09:10:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de visita técnica para emissão de Certificação Digital
do tipo A3 - AC-Jus

96.770.573/0001-73 TOPOS
TECNOLOGIA
DA
INFORMACAO
EIRELI

Sim Sim 20 R$ 215,0000 R$ 4.300,0000 22/06/2020
12:39:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de visita técnica para emissão de Certificação Digital
do tipo A3 - AC-Jus.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.300,0000 96.770.573/0001-73 22/06/2020 13:30:36:900
R$ 2.200,0000 34.366.200/0001-84 22/06/2020 13:30:36:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em Análise 24/06/2020
17:55:40

Item Em Análise. Motivo: Para análise e manifestação da área técnica acerca da proposta e da
habilitação técnica.

Desfeito
Situação
Em análise
do Item

29/06/2020
15:43:56

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Processo devolvido com análise e manifestação da
área técnica.

Recusa 29/06/2020
16:12:36

Recusa da proposta. Fornecedor: AL&G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 34.366.200/0001-84,
pelo melhor lance de R$ 2.200,0000. Motivo: A área técnica entendeu que não foram
apresentadas as comprovações exigidas nos subitens 10.1.5 e 10.1.7 do edital, mesmo após
diligência junto à arrematante para apresentá-las. Ainda, a habilitação do item 9.3.3.1 não
atendeu às exigências mínimas, além de ter sido enviada após aberta a sessão.

Em Análise 01/07/2020
17:33:06 Item Em Análise. Motivo: Para análise e manifestação da área técnica.

Desfeito 03/07/2020 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Processo devolvido após análise e manifestação da
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Situação
Em análise
do Item

13:31:18 área técnica.

Recusa 03/07/2020
13:59:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF:
96.770.573/0001-73, pelo melhor lance de R$ 4.300,0000. Motivo: Preço não aceito pela área
técnica, por estar muito acima do estimado, após ter feito nova pesquisa e comprovado que o
preço estimado representa o preço praticado normalmente pelo mercado.

Item
cancelado
no
julgamento

03/07/2020
14:14:53

Item cancelado no julgamento. Motivo: Ambas proposta foram desclassificadas, restando
fracassada a disputa.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
34.366.200/0001-84 AL&G CONSULTORIA LTDA Sim Sim - R$ 47.200,0000 20/06/2020

09:10:41
96.770.573/0001-73 TOPOS TECNOLOGIA DA

INFORMACAO EIRELI
Sim Sim - R$ 223.700,0000 22/06/2020

12:39:19

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Aberto 22/06/2020
13:35:12 Item Aberto.

Reinício da Disputa
Aberta

22/06/2020
13:47:50 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Nenhum lance ofertado..

Encerrado 22/06/2020
13:59:26 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

22/06/2020
14:22:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor AL&G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF:
34.366.200/0001-84.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

23/06/2020
09:57:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AL&G CONSULTORIA
LTDA, CNPJ/CPF: 34.366.200/0001-84.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

23/06/2020
16:31:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor AL&G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF:
34.366.200/0001-84.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

24/06/2020
16:19:35

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AL&G CONSULTORIA
LTDA, CNPJ/CPF: 34.366.200/0001-84.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

29/06/2020
16:28:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor TOPOS TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 96.770.573/0001-73.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

30/06/2020
16:59:27

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TOPOS
TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 96.770.573/0001-73.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

01/07/2020
12:54:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor TOPOS TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 96.770.573/0001-73.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

01/07/2020
13:49:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOPOS TECNOLOGIA
DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 96.770.573/0001-73.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 22/06/2020
13:33:10

Senhores licitantes, boa tarde! Abrimos a sessão e será iniciada a etapa de lances
referente ao grupo único deste Pregão..

Pregoeiro 22/06/2020
13:33:30

Lembro que o modo de disputa é o aberto, em que a duração inicial da etapa de
lances é de 10 minutos, com prorrogações automáticas após este período caso haja

novo lance num intervalo de 2 minutos.
Pregoeiro 22/06/2020

13:34:17
Informo aos licitantes que não serão aceitos pedidos de desistência das propostas

sem ocorrência de fatos supervenientes devidamente justificados.
Pregoeiro 22/06/2020

13:34:26
Caso não mantenham sua proposta ou deixem de entregar documentação exigida

para o certame, dentre outras condutas, estarão sujeitos ao processo de apuração e
às sanções previstas em Lei.

Pregoeiro 22/06/2020
13:35:12

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 22/06/2020
13:35:59

Reforço o alerta quanto à necessidade de exequibilidade das propostas.

Pregoeiro 22/06/2020 Lembro que o grupo é exclusivo para ME/EPP e, assim, não há possibilidade de
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13:38:12 ocorrência de situação de empate prevista na LC n 123/2006.
Pregoeiro 22/06/2020

13:38:35
Solicito aos licitantes que melhorem suas propostas, tendo em vista que os valores

ainda se encontram acima do estimado e que este Tribunal raramente autoriza
contratações nessa condição.

Pregoeiro 22/06/2020
13:39:38

Sugiro que não deixem para oferecer lances apenas após o final da etapa inicial de
10 minutos, pois qualquer problema que o licitante tenha com o sistema pode

impedi-lo de disputar.
Pregoeiro 22/06/2020

13:46:59
Como não houve nenhuma melhoria nas propostas, mesmo com ambos os

fornecedores conectados, será reaberta a sessão.
Pregoeiro 22/06/2020

13:47:33
Solicito que as propostas pelo menos baixem da faixa dos R$ 40.000,00 para

podermos dar andamento ao processo.
Pregoeiro 22/06/2020

13:47:50
A etapa aberta do item G1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 22/06/2020
13:50:55

Caso não seja possível chegar nesse patamar de preços, que pelo menos os valores
das propostas sejam reduzidos até os patamares possíveis de cada licitante.

Sistema 22/06/2020
13:59:26

O item G1 está encerrado.

Sistema 22/06/2020
13:59:26

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

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 22/06/2020

14:05:40
Para AL&G CONSULTORIA LTDA - Antes de passarmos à fase de julgamento, gostaria
de verificar junto à arrematante a possibilidade de redução dos valores propostos.

Temos, em suma, os valores estimados unitários de 80 reais para o item 1, 60 reais
para o item 2 e 75 reais para o item 3. Pergunto se é possível pelo menos se

aproximar desses valores.
34.366.200/0001-

84
22/06/2020
14:07:43

boa tarde senhor pregoeiro, para o item 1 os certificados são JUS ou normal?

Pregoeiro 22/06/2020
14:09:41

Para AL&G CONSULTORIA LTDA - Pelo que consta no edital e nos estudos, são JUS.

Pregoeiro 22/06/2020
14:10:40

Para AL&G CONSULTORIA LTDA - Transcrevendo item b) das especificações: "
Certificado digital do tipo A3 para pessoa física, padrão ICP-Brasil, compatível com a

AC-JUS, com prazo de validade de 3 (três) anos."
34.366.200/0001-

84
22/06/2020
14:12:01

senhor pregoeiro podemos fazer R$ 85,00 para o ite 1, R$ 64,00 para item 2 e para
item 3 o preço ja está no limite tratando de varias visitas pelo estado.

Pregoeiro 22/06/2020
14:16:30

Para AL&G CONSULTORIA LTDA - Para o item nº 3 são estimadas (não serão
necessariamente realizadas todas) 20 visitas, conforme edital. Tendo em vista a

redução nos outros dois itens, pergunto se é possível baixar, pelo menos, para 85
reais, de forma a ficar dentro de um dos parâmetros estimados pela área técnica.

Pregoeiro 22/06/2020
14:18:04

Para AL&G CONSULTORIA LTDA - Com os itens 1 e 2 nos valores propostos por V.Sa.,
e com o item 3 pelo menos a 85 reais, não haverá entraves administrativos a serem
resolvidos internamente no que diz respeito ao valor da proposta, restando apenas a

verificação dos demais requisitos do edital.
34.366.200/0001-

84
22/06/2020
14:18:07

ok, concordamos com o valor de R$ 85,00 para o item 3

Pregoeiro 22/06/2020
14:22:01

Para AL&G CONSULTORIA LTDA - Agradeço o esforço em conseguir negociar e reduzir
os preços! Fica, então, a empresa convocada para apresentar, no prazo de 24 horas,
conforme item 10.1 do edital, a proposta comercial ajustada aos valores negociados,

via campo próprio do sistema.
Sistema 22/06/2020

14:22:13
Senhor fornecedor AL&G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 34.366.200/0001-84,

solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 22/06/2020

14:24:49
Para AL&G CONSULTORIA LTDA - O prazo será encerrado após as 14:22h de amanhã,

23 de junho. Assim que a empresa enviar a proposta, daremos andamento ao
processo. Agradeço a atenção!

34.366.200/0001-
84

22/06/2020
14:26:12

ok senhor pregoeiro, iremos encaminhar dentro do prazo

Pregoeiro 22/06/2020
15:11:50

Para AL&G CONSULTORIA LTDA - Aproveito a oportunidade para solicitar a
observação dos itens 6 e 10 do edital, quanto à necessidade de detalhamento correto

do prazo para início da prestação do serviço e prazos de garantia para os
certificados.

Sistema 23/06/2020
09:57:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AL&G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF:
34.366.200/0001-84, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 23/06/2020
16:24:21

Para AL&G CONSULTORIA LTDA - Boa tarde! Foi recebida a proposta, mas observou-
se a necessidade de realizar alguns ajustes antes de prosseguir para análise da área

técnica: 1º) Não foi encontrado na proposta o modelo do token a ser fornecido,
conforme exigência do item 10.1.5 do edital;...

Pregoeiro 23/06/2020
16:27:18

Para AL&G CONSULTORIA LTDA - ... 2º) Não foi encontrado o documento oficial do
ITI que a licitante é Autoridade Certificadora da Justiça ou que é Autoridade de

Registro vinculada à Autoridade Certificadora, conforme exigência do item 10.1.7 do
edital; e 3º) Precisa constar o cumprimento de todos os prazos e critérios de garantia

constantes da cláusula terceira, V, do contrato.
Pregoeiro 23/06/2020

16:30:31
Para AL&G CONSULTORIA LTDA - Uma retificação, a exigência do ajuste número 1
está no item 10.1.6 do edital (e não 10.1.5, como dito anteriormente). Quanto ao

item da garantia, na proposta é suficiente que conste "Garantia: conforme os termos
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dispostos no inciso V da cláusula terceira do contrato.", mas não podemos aceitar
apenas "12 meses" porque há prazos diferentes nessa cláusula.

Pregoeiro 23/06/2020
16:31:37

Para AL&G CONSULTORIA LTDA - Para atender as providências solicitadas por esta
diligência, será concedido o prazo de 24 horas.

Sistema 23/06/2020
16:31:52

Senhor fornecedor AL&G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 34.366.200/0001-84,
solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 23/06/2020
16:42:39

Para AL&G CONSULTORIA LTDA - O prazo de 24 horas, até as 16:32h de amanhã (24
de junho), serve para a empresa apresentar os documentos exigidos, retificar os
dados da proposta e prestar quaisquer informações adicionais julgadas cabíveis.

Tenham uma ótima tarde!
Sistema 24/06/2020

16:19:35
Senhor Pregoeiro, o fornecedor AL&G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF:

34.366.200/0001-84, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 24/06/2020

17:35:50
Para AL&G CONSULTORIA LTDA - Boa tarde! Aproveito a oportunidade para

questionar se a empresa tem algo mais a acrescentar ou se podemos enviar a
documentação para análise da área técnica.

Pregoeiro 24/06/2020
17:36:40

Para AL&G CONSULTORIA LTDA - Caso não haja maiores esclarecimentos, o grupo
será colocado na situação "Em Análise" e o processo será enviado para manifestação

da nossa área técnica quanto à aceitação.
Pregoeiro 24/06/2020

17:54:19
Vamos encerrar as atividades por hoje. Peço que acompanhem com regularidade as
mensagens e avisos deixados aqui no Comprasnet. Desejo a todos uma excelente

noite!
Pregoeiro 24/06/2020

17:54:54
Para AL&G CONSULTORIA LTDA - E, conforme avisado anteriormente, o grupo será

colocado na situação "Em Análise".
Pregoeiro 29/06/2020

15:43:19
Boa tarde! Retomamos as atividades relativas a essa licitação.

Pregoeiro 29/06/2020
16:14:24

Para TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Em virtude da desclassificação
da proposta da arrematante, convocamos a próxima empresa na ordem de

classificação.
Pregoeiro 29/06/2020

16:15:06
Para TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Antes de passarmos à

convocação para apresentação da proposta comercial, gostaria de verificar junto à
atual arrematante a possibilidade de redução dos valores propostos. Temos, em

suma, os valores estimados unitários de 80 reais para o item 1, 60 reais para o item
2 e 75 reais para o item 3. Pergunto se é possível pelo menos se aproximar desses

valores.
Sistema 29/06/2020

16:28:47
Senhor fornecedor TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF:

96.770.573/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 29/06/2020

16:29:19
Para TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Independente da redução ou

não dos valores, fica a empresa convocada para apresentação da proposta comercial
final, no prazo de 24 horas, até as 16:29h de amanhã, de forma que possamos dar

prosseguimento ao julgamento.
Pregoeiro 29/06/2020

18:56:16
Para TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Vamos ficar aguardando o

retorno da empresa. Desejo a todos uma ótima noite!
Sistema 30/06/2020

16:59:27
Senhor fornecedor TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF:

96.770.573/0001-73, o prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado
pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 30/06/2020
17:01:16

Para TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Boa tarde! Como ultrapassamos
o prazo para envio da proposta, foi encerrada a convocação e o processo terá
prosseguimento com os documentos enviados por ocasião do início da sessão.

Pregoeiro 30/06/2020
17:50:45

Para TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Questiono a empresa se não há
qualquer possibilidade de redução dos valores, e se é possível enviar alguma

mensagem aqui, via chat, respondendo aos questionamentos, para que possamos
dar andamento ao processo.

Pregoeiro 30/06/2020
17:53:18

Para TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Como estamos no final do dia
de hoje, aguardaremos até as 13:30h de amanhã por alguma resposta da empresa.

Caso não haja, procederemos à desclassificação da proposta, tendo em vista os
valores muito acima dos estimados pela área técnica do Tribunal para esta

contratação. O chat ficará aberto para que a empresa possa se manifestar até
amanhã.

Pregoeiro 01/07/2020
12:43:51

Boa tarde! Retomamos as atividades deste pregão.

Pregoeiro 01/07/2020
12:53:00

Informo que, tendo em vista a falta de comunicação da empresa TOPOS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI via chat, enviamos e-mail ao endereço

constante do SICAF e conseguimos estabelecer contato. Então, orientamos para que
o representante preste as informações necessárias e envie documentos sistema do

Comprasnet, para a publicidade dos atos praticados.
Pregoeiro 01/07/2020

12:54:37
Para TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Assim, convocamos a empresa
TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI para apresentar a proposta comercial

ajustada aos preços finais que podem ser oferecidos, e com o saneamento das
omissões observadas na proposta inicial em relação às exigências do item 10 do

edital.
Sistema 01/07/2020

12:54:47
Senhor fornecedor TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF:

96.770.573/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 01/07/2020

12:56:25
Para TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Foi aberta a funcionalidade de

"Envio de anexo" para que a empresa possa enviar o arquivo. E, como esta
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mensagem está sendo enviada ao fornecedor TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EIRELI, é possível que o representante da empresa consiga responder via mensagem

também.
96.770.573/0001-

73
01/07/2020
12:57:32

Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde! Faremos os ajustes e encaminharemos a proposta e
os documentos solicitados.

Pregoeiro 01/07/2020
13:10:46

Para TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Agradeço a resposta, e ficarei
no aguardo da documentação!

Sistema 01/07/2020
13:49:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 96.770.573/0001-73, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 01/07/2020
17:32:03

Para TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - O grupo será colocado na
situação "Em Análise" para encaminharmos o processo à área técnica para

manifestação.
Pregoeiro 01/07/2020

18:25:56
Iremos suspender a sessão e retomar as atividades às 13:30h do dia 3, sexta-feira.
Todos ficam, desde já, notificados para acompanhar o prosseguimento do processo a
partir da data e horário agendados. Agradeço a atenção de todos e desejo-lhes uma

excelente noite!
Pregoeiro 03/07/2020

13:33:12
Boa tarde! Sejam bem-vindos! Conforme comunicado anteriormente, retomamos a

sessão a partir das 13:30h de hoje para dar andamento ao processo.
Pregoeiro 03/07/2020

13:35:12
Aguardarei mais alguns minutos antes de realizar as próximas etapas do Pregão.

Pregoeiro 03/07/2020
13:46:27

Passados mais de 10 minutos em relação ao horário agendado, vamos dar
andamento ao processo.

Pregoeiro 03/07/2020
13:48:13

Como a proposta da atual arrematante também será desclassificada, por preço muito
acima do estimado, e a licitação restará fracassada, será aberta a possibilidade de
manifestação de intenção de interposição recursal para os interessados, pelo prazo

editalício de 30 minutos.
Sistema 03/07/2020

14:14:53
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 03/07/2020

14:15:54
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/07/2020 às

14:45:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

01/07/2020
18:27:00

Previsão de Reabertura: 03/07/2020 13:30:00.  Motivo: Para análise e manifestação da
área técnica quanto ao aceite ou recusa da proposta da empresa arrematante.

Reativado 03/07/2020
13:30:46

Abertura de Prazo 03/07/2020
14:14:53 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

03/07/2020
14:15:54 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/07/2020 às 14:45:00.

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 14:46 horas do dia 03
de julho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ALEX WAGNER ZOLET 
Pregoeiro Oficial

GISLENE CARVALHO DA SILVA NASCIMENTO
Equipe de Apoio
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