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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ES
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00015/2021

 
Às 11:30 horas do dia 10 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 1075/2020 de 06/06/2020, 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 20/2021, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00015/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para
o fornecimento de solução de rede sem fio (Wi-Fi), composta por equipamentos controladores físicos (controllers) ou sistemas
(software, firmware ou nuvem), dispositivos físicos (hardware) para pontos de acesso (access points - AP) do tipo 802.11 AX (Wi-
Fi) para a sede do CRM-ES e suas Delegacias Seccionais, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência.. 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: Instalação , montagem , manutenção - equipamentos elétricos
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de rede sem fio (Wi-Fi),
composta por equipamentos controladores físicos (controllers) ou sistemas (software, firmware ou nuvem), dispositivos físicos
(hardware) para pontos de acesso (access points - AP) do tipo 802.11 AX (Wi-Fi), contemplando serviços de instalação, ativação
com fornecimento de materiais, assistência técnica, suporte técnico local e remoto com manutenção (preventiva/corretiva) e
substituição de peças e componentes, incluindo atualizações de versões, revisões e/ou distribuições (releases) e correções
(patches) dos programas; permitindo a conexão de dispositivos compatíveis em qualquer dos locais (sede do CRM-ES e suas
Delegacias Seccionais), tais como notebooks, tablets, câmeras de vídeo, telefones celulares e outros aparelhos móveis
multimídia que suportem os padrões de rede sem fio Wi-Fi; e ainda passagem de conhecimento para as instalações do sede do
Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo e suas Delegacias Seccionais.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 104.050,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: ISH TECNOLOGIA S/A, pelo melhor lance de R$ 75.900,0000 .

Histórico
Item: 1 - Instalação , montagem , manutenção - equipamentos elétricos

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
01.724.795/0007-39 MICROWARE

TECNOLOGIA
DE
INFORMACAO
LTDA

Não Não 1 R$ 103.712,0000 R$ 103.712,0000 09/06/2021
12:33:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução
de rede sem fio (Wi-Fi), composta por equipamentos controladores físicos (controllers) ou sistemas (software,
firmware ou nuvem), dispositivos físicos (hardware) para pontos de acesso (access points - AP) do tipo 802.11 AX
(Wi-Fi), contemplando serviços de instalação, ativação com fornecimento de materiais, assistência técnica, suporte
técnico local e remoto com manutenção (preventiva/corretiva) e substituição de peças e componentes, incluindo
atualizações de versões, revisões e/ou distribuições (releases) e correções (patches) dos programas; permitindo a
conexão de dispositivos compatíveis em qualquer dos locais (sede do CRM-ES e suas Delegacias Seccionais), tais
como notebooks, tablets, câmeras de vídeo, telefones celulares e outros aparelhos móveis multimídia que suportem
os padrões de rede sem fio Wi-Fi; e ainda passagem de conhecimento para as instalações do sede do Conselho
Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo e suas Delegacias Seccionais. Especificação Tecnica, prazos,
validades e garantia conforme exigidos no Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.707.536/0001-04 ISH
TECNOLOGIA
S/A

Não Não 1 R$ 104.000,0000 R$ 104.000,0000 09/06/2021
17:31:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de solução de rede sem fio (Wi-Fi), composta por
equipamentos controladores físicos (controllers) ou sistemas (software, firmware ou nuvem), dispositivos físicos
(hardware) para pontos de acesso (access points - AP) do tipo 802.11 AX (Wi-Fi), contemplando serviços de
instalação, ativação com fornecimento de materiais, assistência técnica, suporte técnico local e remoto com
manutenção (preventiva/corretiva) e substituição de peças e componentes, incluindo atualizações de versões,
revisões e/ou distribuições (releases) e correções (patches) dos programas; permitindo a conexão de dispositivos
compatíveis em qualquer dos locais (sede do CRM-ES e suas Delegacias Seccionais), tais como notebooks, tablets,
câmeras de vídeo, telefones celulares e outros aparelhos móveis multimídia que suportem os padrões de rede sem
fio Wi-Fi; e ainda passagem de conhecimento para as instalações do sede do Conselho Regional de Medicina do
Estado do Espírito Santo e suas Delegacias Seccionais; conforme as características, condições, obrigações e



requisitos contidos no Termo de Referência e demais Anexos do presente Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.002.672/0001-00 SMARTWAVE
NETWORKS DO
BRASIL LTDA

Não Não 1 R$ 104.050,0000 R$ 104.050,0000 09/06/2021
18:13:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação Empresa especializada para o fornecimento de solução de
rede sem fio (Wi-Fi), composta por equipamentos controladores físicos (controllers) ou sistemas (software, firmware
ou nuvem), dispositivos físicos (hardware) para pontos de acesso (access points - AP) do tipo 802.11 AX (Wi-Fi),
contemplando serviços de instalação, ativação com fornecimento de materiais, assistência técnica, suporte técnico
local e remoto com manutenção (preventiva/corretiva) e substituição de peças e componentes, incluindo
atualizações de versões, revisões e/ou distribuições (releases) e correções (patches) dos programas; permitindo a
conexão de dispositivos compatíveis em qualquer dos locais (sede do CRM-ES e suas Delegacias Seccionais), tais
como notebooks, tablets, câmeras de vídeo, telefones celulares e outros aparelhos móveis multimídia que suportem
os padrões de rede sem fio Wi-Fi; e ainda passagem de conhecimento para as instalações do sede do Conselho
Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo e suas Delegacias Seccionais; conforme as características,
condições, obrigações e requisitos contidos no Termo de Referência e demais Anexos do presente Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.356.001/0001-52 MANTIS
TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 104.050,0000 R$ 104.050,0000 10/06/2021
11:19:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação Empresa especializada para o fornecimento de solução de
rede sem fio (Wi-Fi), composta por equipamentos controladores físicos (controllers) ou sistemas (software, firmware
ou nuvem), dispositivos físicos (hardware) para pontos de acesso (access points - AP) do tipo 802.11 AX (Wi-Fi),
contemplando serviços de instalação, ativação com fornecimento de materiais, assistência técnica, suporte técnico
local e remoto com manutenção (preventiva/corretiva) e substituição de peças e componentes, incluindo
atualizações de versões, revisões e/ou distribuições (releases) e correções (patches) dos programas; permitindo a
conexão de dispositivos compatíveis em qualquer dos locais (sede do CRM-ES e suas Delegacias Seccionais), tais
como notebooks, tablets, câmeras de vídeo, telefones celulares e outros aparelhos móveis multimídia que suportem
os padrões de rede sem fio Wi-Fi; e ainda passagem de conhecimento para as instalações do sede do Conselho
Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo e suas Delegacias Seccionais; conforme as características,
condições, obrigações e requisitos contidos no Termo de Referência e demais Anexos do presente Edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.259.319/0001-24 VS TELECOM
LTDA

Não Não 1 R$ 200.000,0000 R$ 200.000,0000 09/06/2021
15:20:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução
de rede sem fio (Wi-Fi), composta por equipamentos controladores físicos (controllers) ou sistemas (software,
firmware ou nuvem), dispositivos físicos (hardware) para pontos de acesso (access points - AP) do tipo 802.11 AX
(Wi-Fi), contemplando serviços de instalação, ativação com fornecimento de materiais, assistência técnica, suporte
técnico local e remoto com manutenção (preventiva/corretiva) e substituição de peças e componentes, incluindo
atualizações de versões, revisões e/ou distribuições (releases) e correções (patches) dos programas; permitindo a
conexão de dispositivos compatíveis em qualquer dos locais (sede do CRM-ES e suas Delegacias Seccionais), tais
como notebooks, tablets, câmeras de vídeo, telefones celulares e outros aparelhos móveis multimídia que suportem
os padrões de rede sem fio Wi-Fi; e ainda passagem de conhecimento para as instalações do sede do Conselho
Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo e suas Delegacias Seccionais. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000 03.259.319/0001-24 10/06/2021 11:30:00:360
R$ 104.050,0000 09.002.672/0001-00 10/06/2021 11:30:00:360
R$ 104.050,0000 12.356.001/0001-52 10/06/2021 11:30:00:360
R$ 104.000,0000 01.707.536/0001-04 10/06/2021 11:30:00:360
R$ 103.712,0000 01.724.795/0007-39 10/06/2021 11:30:00:360
R$ 103.000,0000 09.002.672/0001-00 10/06/2021 11:40:37:723
R$ 102.900,0000 01.724.795/0007-39 10/06/2021 11:41:10:100
R$ 102.800,0000 12.356.001/0001-52 10/06/2021 11:41:55:590
R$ 102.000,0000 01.707.536/0001-04 10/06/2021 11:44:12:390
R$ 101.700,0000 01.724.795/0007-39 10/06/2021 11:45:21:493
R$ 101.000,0000 09.002.672/0001-00 10/06/2021 11:48:32:543
R$ 100.950,0000 12.356.001/0001-52 10/06/2021 11:48:55:863
R$ 100.000,0000 01.707.536/0001-04 10/06/2021 11:49:00:593
R$ 99.000,0000 09.002.672/0001-00 10/06/2021 11:49:19:317
R$ 99.900,0000 01.724.795/0007-39 10/06/2021 11:49:20:213
R$ 98.700,0000 01.724.795/0007-39 10/06/2021 11:49:35:043
R$ 93.950,0000 01.707.536/0001-04 10/06/2021 11:49:51:843
R$ 93.500,0000 12.356.001/0001-52 10/06/2021 11:51:23:780
R$ 93.000,0000 09.002.672/0001-00 10/06/2021 11:51:23:797
R$ 93.000,0000 09.002.672/0001-00 10/06/2021 11:51:26:310
R$ 88.200,0000 01.707.536/0001-04 10/06/2021 11:51:51:940
R$ 88.000,0000 09.002.672/0001-00 10/06/2021 11:53:20:927
R$ 83.500,0000 01.707.536/0001-04 10/06/2021 11:53:46:777
R$ 83.000,0000 09.002.672/0001-00 10/06/2021 11:54:57:327
R$ 78.700,0000 01.707.536/0001-04 10/06/2021 11:55:32:577
R$ 82.000,0000 09.002.672/0001-00 10/06/2021 11:56:35:897
R$ 81.000,0000 09.002.672/0001-00 10/06/2021 11:58:03:583



R$ 80.000,0000 09.002.672/0001-00 10/06/2021 11:59:38:150
R$ 75.900,0000 01.707.536/0001-04 10/06/2021 12:00:45:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 10/06/2021
11:40:01 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

10/06/2021
12:02:46 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 10/06/2021
12:02:46 Item encerrado.

Recusa de proposta 10/06/2021
12:08:00

Recusa da proposta. Fornecedor: VS TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 03.259.319/0001-24, pelo
melhor lance de R$ 200.000,0000. Motivo: PROPOSTA COM VALOR ACIMA DO VALOR MÁXIMO
ESTIMADO

Em análise 10/06/2021
12:38:51

Item Em Análise. Motivo: ANÁLISE DAS PROPOSTAS POR PARTE DO SETOR TÉCNICO
DEMANDANTE.

Desfeito situação
em análise

16/06/2021
11:31:21

Desfeito situação do item em análise. Motivo: RETORNO DO CERTAME COMO PREVIAMENTRE
INFORMADO VIA CHAT

Aceite de proposta 16/06/2021
11:32:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 01.707.536/0001-
04, pelo melhor lance de R$ 75.900,0000. Motivo: PROPOSTA ACEITA APÓS ANÁLISE TÉCNICA
DO SETOR DEMANDANTE

Abertura do prazo -
Convocação anexo

16/06/2021
11:34:14

Convocado para envio de anexo o fornecedor ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF:
01.707.536/0001-04.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

16/06/2021
11:36:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF:
01.707.536/0001-04.

Habilitação de
fornecedor

16/06/2021
12:15:17

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF:
01.707.536/0001-04, pelo melhor lance de R$ 75.900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 10/06/2021
11:30:00

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 11:30 e

18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se
conectados.

Sistema 10/06/2021
11:30:01

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se
conectados.

Sistema 10/06/2021
11:40:01

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

Sistema 10/06/2021
12:02:46

O item 1 está encerrado.

Sistema 10/06/2021
12:05:53

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

Pregoeiro 10/06/2021
12:37:48

Srs. LICITANTES, O REFERIDO PREGÃO FICARÁ "EM ANÁLISE", PARA
CONFERÊNCIA/ANÁLISE DO SETOR TÉCNICO DEMANDANTE ACERCA DA ACEITAÇÃO DAS

PROPOSTAS. RETORNAREMOS A SESSÃO NO DIA 16/06/2021 ÀS 11h30min.
Sistema 16/06/2021

11:34:14
Senhor fornecedor ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 01.707.536/0001-04, solicito o envio

do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 16/06/2021

11:36:46
Senhor Pregoeiro, o fornecedor ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 01.707.536/0001-04,

enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 16/06/2021

11:37:22
Para ISH TECNOLOGIA S/A - BOM DIA Sr. LICITANTE, FAVOR ENVIAR PROPOSTA COM O

VALOR ATUALIZADO DA FASE DE LANCES, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS
CONFORME EDITAL.

01.707.536/0001-
04

16/06/2021
11:38:41

Senhor pregoeiro proposta enviada anexo. Favor confirmar o recebimento.

01.707.536/0001-
04

16/06/2021
11:52:58

Sr. pregoeiro, no aguardo da sua confirmação do recebimento da proposta.

Sistema 16/06/2021
12:15:17

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 16/06/2021
12:15:36

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/06/2021 às
12:45:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações



Abertura da sessão
pública

10/06/2021 11:30:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas 10/06/2021 12:05:53 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 16/06/2021 12:15:17 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 16/06/2021 12:15:36 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/06/2021 às 12:45:00.

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 12:46 horas do dia 16 de junho de 2021, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
VINICIUS JOSE SIGMARINGA 
Pregoeiro Oficial

CRISLAYNE DE MORAES LACERDA
Equipe de Apoio

LUCIENE CRISTINA SILVA PIRES DO NASCIMEN
Equipe de Apoio

Voltar   
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