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ATA DA REUNIÃO DA 
LICITAÇÃO POR PREGÃO 
PRESENCIAL TCMRJ Nº 
012-A/2014. 

 
 
Aos treze dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às onze horas, reuniram-se o 
Pregoeiro Sr. Dalmir José da Silva Oliveira , a equipe de apoio formada pelos 
servidores Alexandre de Freitas, Eduardo Cardoso, Gabriela Fer reira da Silva 
Machado e Renato Triani Guerra , nomeados através da Resolução Nº 861 de 
06/01/2014, publicada no DORIO de 07/01/2014 e o representante da empresa 
DECATRON AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.  para o 
prosseguimento da realização do Pregão em epígrafe, autorizado pelo 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Presidente no processo no 40/1601/2014, 
visando à escolha de proposta mais vantajosa, representada pelo menor preço 
global , objetivando a aquisição de Firewall/UTM, incluindo serviço de 
instalação, customização e treinamento , de conformidade com os Anexos I e VII 
(Proposta Comercial e Termo de Referência) do Edital do Pregão/TCMRJ Nº 
012/2014. Conforme registrado na ATA do Pregão Presencial nº 012/2014, na 
sessão pública realizada no dia 05/06/2014, foi dado prazo, com base no Artigo 48 
§3º da Lei 8666/93, para que a empresa DECATRON AUTOMAÇÃO E 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. , única participante do certame, sanasse a 
causa que ocasionou a sua desclassificação em decorrência da falta de 
cumprimento do item 7.1.3 do Edital. Em prosseguimento, a empresa DECATRON 
AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. apresentou nova 
planilha de preços demonstrando a composição individual dos valores e mantendo 
as demais condições da Proposta Comercial anteriormente apresentada, com o valor 
de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais). A nova planilha e os 
documentos constantes do envelope "1 - Proposta Comercial" foram submetidos à 
análise do Pregoeiro, da equipe de apoio. Para análise técnica da proposta e da 
planilha demonstrativa, esteve presente à reunião o servidor Sui Teixeira Braga, da 
Assessoria de Informática.  Constatando que a proposta apresentada atendia ao 
item 7.1.3 e às demais exigências do item 7.1 do Edital, o Sr. Pregoeiro deu 
prosseguimento ao certame. Instado pelo Sr. Pregoeiro sobre a possibilidade de 
reduzir seu preço, o representante da empresa participante ofertou o valor final 
global de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais). A seguir o Sr. Pregoeiro 
procedeu à abertura do envelope “2 Documentação”, da empresa DECATRON 
AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. . Foram os documentos 
devidamente rubricados pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelo representante 
da empresa licitante presente. 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 DECATRON AUTOMAÇÃO E 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA..  O representante da empresa 
DECATRON AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. , instado 
pelo Sr. Pregoeiro, não manifestou interesse em interpor recurso. Em 
prosseguimento, o Pregoeiro adjudicou o objeto da licitação à empresa DECATRON 
AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. com o preço global de 
R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) . Nada mais havendo a deliberar, o Sr. 
Pregoeiro Dalmir José da Silva Oliveira  deu por encerrada a sessão, e, para 
constar, eu, Renato Triani Guerra, 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 

40/901-474-7 
 

Eduardo Cardoso (suplente) 
Equipe de Apoio 

40/901.742-7 

Gabriela Ferreira da Silva Machado 
(suplente) 

Equipe de Apoio 
90/901.314-5 

 
 

Renato Triani Guerra 
Equipe de Apoio/Secretário 

40/901.285-7 

Alexandre de Freitas 
Equipe de Apoio 

40/900.655-2 
 
 
 

• DECATRON AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. 
 

 
 

 


