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Comissão de Licitação – PREGÃO 

ATA do PREGÃO Nº TCMRJ – 013-A/2014 de 10 de junho de 2014 
 
ATA DA REUNIÃO DA 
LICITAÇÃO POR PREGÃO 
PRESENCIAL TCMRJ Nº 
013-A/2014. 
 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às quatorze horas e 
trinta minutos, reuniram-se o Pregoeiro Sr. Dalmir José da Silva Oliveira, a equipe 
de apoio formada pelos servidores Bráulio de Freitas Ferraz, Eduardo Cardoso, 
Fernando Drei Valente e Ivonildo Povoa Venerotti Guimarães, nomeados através 
da Resolução Nº 861 de 06/01/2014, publicada no DORIO de 07/01/2014 e o 
representante da empresa Ikhon Gestão, Conhecimento e Tecnologia Ltda para o 
prosseguimento da realização do Pregão em epígrafe, autorizado pelo 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Presidente no processo no 40/1630/2014, 
visando à escolha de proposta mais vantajosa, representada pelo menor preço 
global, objetivando a aquisição de software de Gestão Eletrônica de 
Documentos e Processos, de conformidade com os Anexos I e VII (Proposta 
Comercial e Termo de Referência) do Edital do Pregão/TCMRJ Nº 013/2014. 
Conforme registrado na ATA do Pregão Presencial nº 013/2014, a sessão pública 
realizada no dia 10/06/2014 foi suspensa para homologação técnica da amostra pelo 
setor competente do TCMRJ. A seguir é apresentado um resumo das avaliações 
realizadas durante a etapa de homologação técnica (Anexo “A” do Termo de 
Referência). 
 

Empresa Avaliação Data Resultado 
1ª Avaliação 27/06, 30/06 e 01/07 Não atendeu a 88% dos 

requisitos 
Lab245 Software Ltda 

2ª Avaliação 11/07 Não atendeu a 69% dos 
requisitos 

PCG Engenharia de 
Sistemas Ltda 

-- -- A avaliação não foi realizada por 
desistência da empresa 

Dataged Informática 
Ltda 

-- -- A avaliação não foi realizada por 
não comparecimento da 
empresa no prazo presvisto. 

1ª Avaliação 05/08 Não atendeu a 58% dos 
requisitos 

ASJB Consultoria S/C 
Ltda 

2ª Avaliação 13/08 Não atendeu a 23% dos 
requisitos 

1ª Avaliação 11/08, 12/08 e 13/08 Não atendeu a 7% dos requisitos Ikhon Gestão, 
Conhecimento e 
Tecnologia Ltda 2ª Avaliação 21/08 Atendeu a todos os requisitos 

 

Por apresentar uma solução em conformidade com todos os requisitos previstos no 
Anexo “B” do Termo de Referência, a empresa Ikhon Gestão, Conhecimento e 
Tecnologia Ltda foi aprovada na avaliação técnica e considerada apta a participar de 
etapa de habilitação. 
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Em decorrência desta aprovação, o Sr. Pregoeiro classificou a proposta da licitante. 
Instado pelo Sr. Pregoeiro, a empresa reduziu o valor global de sua proposta para 
R$ 1.225.000,00 (hum milhão e duzentos e vinte e cinco mil reais). A seguir o Sr. 
Pregoeiro procedeu à abertura do envelope “2 Documentação”. 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 constatando que os documentos apresentados atendiam os requisitos do 
Edital, foi declarada habilitada e vencedora a empresa Ikhon Gestão, 
Conhecimento e Tecnologia Ltda. O representante da empresa vencedora, instado 
pelo Sr. Pregoeiro, não manifestou interesse em interpor recurso. Em 
prosseguimento, o Pregoeiro adjudicou o objeto da licitação à empresa Ikhon 
Gestão, Conhecimento e Tecnologia Ltda com o preço global de R$ 1.225.000,00 
(hum milhão e duzentos e vinte e cinco mil reais). 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 pelo 
representante da empresa licitante presente. 
 
 

Dalmir José da Silva Oliveira 
Pregoeiro 

40/901.474 
 
 

Eduardo Cardoso 
Equipe de Apoio 

40/901.742-7 
 

Ivonildo Povoa Venerotti Guimarães 
Equipe de Apoio 

40/901.838-3 
 

 
 
 

Fernando Drei Valente 
Equipe de Apoio/Secretário 

90/901.065 

Braulio de Freitas Ferraz 
Equipe de Apoio (suplente) 

90/901.197-4 
 

• Ikhon Gestão, Conhecimento e Tecnologia Ltda 


