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ATA DA REUNIÃO DA 
LICITAÇÃO POR PREGÃO 
PRESENCIAL TCMRJ Nº 
029/2013. 

 
 
 
Aos treze dias do mês de novembro 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 Braulio de Freitas Ferraz, 
Eduardo Cardoso, João Carlos Nunes Pires e Ricardo da Silva Diniz 
Gonsalves,  nomeados através da Resolução Nº 844 de 10/10/2013, 
publicada no DORIO de 14/10/2013 e o representante da empresa Air Time 
Engenharia e Instalações Ltda. para a realização do Pregão em epígrafe, 
autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Presidente no processo 
no 40/5240/2013, visando à escolha de proposta mais vantajosa, representada 
pelo menor preço por lote , objetivando a contratação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva para aparelhos de  ar condicionado , 
de conformidade com os Anexos I e VII (Proposta Comercial e Termo de 
Referência) do Edital do Pregão/TCMRJ Nº 029/2013. Na hora prevista, o Sr. 
Pregoeiro solicitou ao participante presente que se dirigisse à mesa diretora 
dos trabalhos, para o procedimento de credenciamento. Ultrapassada esta 
fase, foi aberto o envelope “1 – Proposta Comercial” e os preços divulgados 
aos presentes. Para o Lote 01 (“Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em 41 (quarenta e um) aparelhos de ar condicionado da 
marca SPRINGER”), o preço mensal ofertado pela empresa Air Time 
Engenharia e Instalações Ltda. foi de R$ 3.526,00, superior à estimativa oficial 
de R$ 2.224,72. Instado pelo Sr. Pregoeiro, o representante da empresa Air 
Time Engenharia e Instalações Ltda. declarou não poder ofertar preço igual 
ou inferior à estimativa oficial de modo que a proposta foi, então, 
desclassificada para o Lote 01. Para o Lote 02 (“Prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em 24 (vinte e quatro) aparelhos de ar 
condicionado da marca TRANE”), o preço mensal ofertado pela empresa Air 
Time Engenharia e Instalações Ltda. foi de R$ 2.122,00, superior à estimativa 
oficial de R$ 1.349,08. Instado pelo Sr. Pregoeiro, o representante da 
empresa Air Time Engenharia e Instalações Ltda. declarou não poder ofertar 
preço igual ou inferior à estimativa oficial de modo que a proposta foi, então, 
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desclassificada para o Lote 02. Não houve cotação para o Lote 03 (“Prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) aparelho de ar 
condicionado da marca HITACHI”). Desse modo, a licitação foi considerada 
FRUSTRADA para os lotes 01 e 02  e DESERTA para o lote 03 . Nada mais 
havendo a deliberar, o Sr. Pregoeiro Dalmir José da Silva Oliveira deu por 
encerrada a sessão, e, para constar, eu, Ricardo da Silva Diniz Gonsalves, 
lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, vai por mim assinada, pelo 
Pregoeiro e demais Membros da Equipe de Apoio e pelo representante da 
empresa licitante presente. 
 
 
 
 

Dalmir José da Silva Oliveira 
Pregoeiro 

40/901.474 
 
 

Eduardo Cardoso 
Equipe de Apoio 

40/901.742 

João Carlos Nunes Pires 
Equipe de Apoio 

40/900.319 
 
 

Ricardo da Silva Diniz Gonsalves 
Equipe de Apoio/Secretário 

40/901.371 

Braulio de Freitas Ferraz 
Equipe de Apoio 

90/901.197 
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