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ATA DA REUNIÃO DA 
LICITAÇÃO POR PREGÃO 
PRESENCIAL TCMRJ Nº 
015/2013. 

 
Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta 
minutos, reuniram-se o Pregoeiro Sr. Dalmir José da Silva Oliveira, a equipe de 
apoio formada pelos servidores Alexandre de Freitas, Salette Leite do Amaral, 
Sebastião Vitor Meira Lima e Fernando Drei Valente, nomeados através da 
Resolução Nº 816 de 13/05/2013, publicada no DORIO de 17/05/2013 e os 
representantes das empresas abaixo relacionadas para a realização do Pregão em 
epígrafe, autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Presidente no 
processo no 40/02200/2013, visando à escolha de proposta mais vantajosa, 
representada pelo menor preço global, objetivando a contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-odontológicos, 
de conformidade com os Anexos I e VII (Proposta Comercial e Termo de Referência) 
do Edital do Pregão/TCMRJ Nº 015/2013. 
Empresas participantes: 

• Innovamed Manutenção de Equipamentos Médicos Ltda - ME. 

• Kimenz Equipamentos Ltda – EPP. 

• Medsystem Comércio, Manutenção e Serviços Hospitalares Ltda - ME. 

• TX Comércio de Produtos Médicos Ltda. 
Na hora prevista, o Sr. Pregoeiro solicitou aos participantes presentes que se 
dirigissem à mesa diretora dos trabalhos, para o procedimento de credenciamento. 
As empresas Innovamed, Kimenz e Medsystem declararam  ser “Micro ou Empresa 
de Pequeno Porte” (LC 123/2006). Ultrapassada esta fase, foram abertos os 
envelopes “1 – Proposta Comercial” e os preços divulgados aos presentes e 
digitados pela equipe no Sistema de Registro e Acompanhamento de Pregão (RAP). 
Em seguida foram os participantes do certame classificados, de acordo com o item 8 
do Edital, e convocados pelo Sr. Pregoeiro para iniciarem a fase de lances verbais, 
constando em anexo relatório do RAP contendo todos os lances ofertados, sendo os 
licitantes classificados, do 1º ao 3º colocados, conforme tabela abaixo: 
Empresa Preço Mensal R$ 
Kimenz Equipamentos Ltda 1.105,00 
Innovamed Manutenção de Equipamentos Médicos Ltda 1.110,00 
Medsystem Com. Manutenção e Serviços Hospitalares Ltda 1.320,00 

A seguir o Sr. Pregoeiro procedeu à abertura do envelope “2 Documentação”, da 
empresa que apresentou a melhor oferta. Foram os documentos devidamente 
rubricados pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das 
empresas licitantes presentes. Para confirmação das certidões apresentadas por 
meio eletrônico, a Equipe verificou suas autenticidades através de consultas 
realizadas durante esta sessão nas respectivas páginas, através da Internet, e 
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constatando que os documentos apresentados atendiam os requisitos do Edital, foi 
declarada habilitada e vencedora a empresa Kimenz Equipamentos Ltda. A 
empresa vencedora declara que o preço alcançado na fase de lances, apesar de 
estar 52% menor que o preço estimado oficial, é perfeitamente exeqüível, 
suportando todas as exigências contratuais. Os representantes das demais 
empresas participantes do certame, instados pelo Sr. Pregoeiro, examinaram a 
documentação do vencedor e a representante da empresa Innovamed Manutenção 
de Equipamentos Médicos Ltda. manifestou interesse em interpor recurso, 
alegando que a empresa Kimenz Equipamentos Ltda foi punida com base no artigo 
87 incisos 3 e 4 da Lei 8.666/93, não atendendo ao item 5.1.1 do edital. Nada mais 
havendo a deliberar, o Sr. Pregoeiro Dalmir José da Silva Oliveira deu por 
encerrada a sessão, e, para constar, eu, Fernando Drei Valente, lavrei a presente 
Ata, que lida e aprovada, vai por mim assinada, pelo Pregoeiro e demais Membros 
da Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas licitantes presentes. 
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