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Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00028/2015
Às 10:01 horas do dia 23 de setembro de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Resolução nº 906 de 08/05/2015, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº
40/4061/2015, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico Contratação de Serviço de Locação de Máquinas Copiadoras, de acordo com as especificações e as condições estabelecidas
no Edital e seus Anexos.. 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: Prestação de Serviço de Reprografia - Locação de EquipamentoReprodução Cor Preta
Descrição Complementar: Locação de 03 (três) máquinas copiadoras (de primeiro uso), durante um período de 24
meses, e Execução de: - manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e componentes necessários
à execução da manutenção e de todo material de consumo para utilização/operação dos equipamentos, exceto papel; e, treinamento dos operadores dos equipamentos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 24
Unidade de fornecimento: Mês
Valor estimado: R$ 79.200,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES, pelo melhor lance de R$
63.900,0000 .

Histórico
Item: 1 - Prestação de Serviço de Reprografia - Locação de EquipamentoReprodução Cor Preta
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

05.633.420/0001-29 VENUS WORLD
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL
PARA ES

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

24

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 3.300,0000 R$ 79.200,0000 11/09/2015
11:51:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Velocidademínima de 50 (cinquenta) cópiaspor minuto. Capacidade
mínima de alimentação de 500 (quinhentas) folhaspor cassete. Dispositivo para ampliação e redução com zoom.
Alimentador automático de originais. Grampeamento automático (com fornecimento de grampos) Alceamento
automático de cópias. Cópia nítida de qualquer escrita ou original. Dispositivo para tiragem automática de cópias
frente e verso até o tamanho Duplo Carta e A-3. Equipamento com gabinete ou mesa fixa. 1.1 – Grande Porte
Mínimo de 03 (três) bandejas para papel de cópia, para os tamanhos A-4, Ofício, Duplo Carta e A-3 Velocidade
mínima de 50 (cinquenta) cópiaspor minuto. Capacidade mínima de alimentação de 250 (duzentos e cinquenta)
folhaspor cassete. Dispositivo para ampliação e redução com zoom. Alimentador automático de originais.
Grampeamento automático (com fornecimento de grampos) Alceamento automático de cópias. Troca automática
de bandejas. Dispositivo para tiragem automática de cópias frente e verso até o tamanho Duplo Carta. Equipamento
com gabinete ou mesa fixa. 1.2 – Grande Porte Mínimo de 03 (três) bandejas para papel de cópia, para os
tamanhos A-4, Ofício, Duplo Carta e A-3. 01 Velocidademínima de 20 (vinte) cópiaspor minuto. Alceamento
automático de cópias. Grampeamento semiautomático(com fornecimento de grampos) Alimentador automático de
originais. Bandeja para tamanho Duplo Carta e A3. Ampliação e redução com zoom. 1.3 – Médio Porte Frente e
verso automático. Marca: SHARP - MX 503 e MX 363 VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS

03.951.766/0001-40 W P SISTEMAS
REPROGRAFICOS
E IMPRESSAO

Sim

Sim

24

R$ 3.300,0000 R$ 79.200,0000 21/09/2015
08:44:25
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LTDA - ME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Serviço de Locação de Máquinas Copiadoras, incluindo
o fornecimento dos materiais necessários à operação dos equipamentos, para o Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro – TCMRJ, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação. Nos Preços propostos inclusos todos os custos referentes ao objeto desta Licitação tais como
impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais; taxas; fretes; seguros e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na prestação de serviço objeto deste certame.

09.052.021/0001-25 MEGACARD
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
LTDA - ME

Sim

Sim

24

R$ 3.300,0000 R$ 79.200,0000 22/09/2015
10:35:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, de Serviços
de Locação de 03 (três) máquinas copiadoras (de primeiro uso) e a da Prestação dos Serviços abaixo discriminados,
para o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, de acordo com as especificações contidas neste
Termo de Referência – T.R. a) manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e componentes
necessários à execução da manutenção e de todo material de consumo para utilização/operação do equipamento,
exceto papel; e b) treinamento dos operadores dos equipamentos. Os preços propostos deverão considerar todos
os custos necessários à execução dos serviços ou fornecimento de materiais, englobando taxas, fretes, seguros,
remunerações; custos diretos e indiretos; despesas trabalhistas, previdenciárias, fiscais, financeiras e quaisquer
outras julgadas essenciais ao cumprimento do objeto da presente licitação, bem como os custos atinentes ao
fornecimento de: a) peças e componentes necessários à manutenção; b) material de consumo necessários à
operação/utilização dos equipamentos, exceto papel; e c) treinamento dos operadores dos equipamentos.

19.162.762/0001-12 LUFRAN RIO
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI - ME

Sim

Sim

24

R$ 3.300,0000 R$ 79.200,0000 22/09/2015
18:02:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 01 – Serviços de Locação de 03 (três) máquinas copiadoras (de
primeiro uso) e prestações de serviços discriminadas neste T.R. 1.1 - Grande Porte - Velocidade mínima de 50
(cinquenta) cópias por minuto; Capacidade mínima de alimentação de 500 (quinhentas) folhas por cassete;
Dispositivo para ampliação e redução com zoom. Alimentador automático de originais; Grampeamento automático
(com fornecimento de grampos); Alceamento automático de cópias; Cópia nítida de qualquer escrita ou original;
Dispositivo para tiragem automática de cópias frente e verso até o tamanho Duplo Carta e A-3; Equipamento com
gabinete ou mesa fixa; Mínimo de 03 (três) bandejas para papel de cópia, para os tamanhos A-4, Ofício, Duplo Carta
e A-3. 1.2 - Grande Porte - Velocidade mínima de 50 (cinquenta) cópias por minuto; Capacidade mínima de
alimentação de 250 (duzentos e cinquenta) folhas por cassete.; Dispositivo para ampliação e redução com zoom.;
Alimentador automático de originais; Grampeamento automático (com fornecimento de grampos); Alceamento
automático de cópias.; Troca automática de bandejas.; Dispositivo para tiragem automática de cópias frente e verso
até o tamanho Duplo Carta; Equipamento com gabinete ou mesa fixa; Mínimo de 03 (três) bandejas para papel de
cópia, para os tamanhos A-4, Ofício, Duplo Carta e A-3. 1.3 Médio Porte - Velocidade mínima de 20 (vinte) cópias
por minuto; Alceamento automático de cópias; Grampeamento semiautomático (com fornecimento de grampos);
Alimentador automático de originais; Bandeja para tamanho Duplo Carta e A3.; Ampliação e redução com zoom;
Frente e verso automático. Todos os equipamentos, deverão estar aptos ao funcionamento com papel do tipo
reciclado. Para efeito de franquia, deverá ser considerado o quantitativo de 30.000 (trinta mil) cópias mensais para
as 03 (três) máquinas copiadoras ora contratadas Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação. Local de execução: Rua Santa Luzia, nº 732, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Prazo de
execução: 24 (vinte e quatro) meses. Condições de pagamento: Mediante Empenho. Composição dos preços: nos
preços propostos estão considerados todos os custos necessários à execução dos serviços, englobando taxas,
fretes, seguros, remunerações; custos diretos e indiretos; despesas trabalhistas, previdenciárias, fiscais, financeiras e
quaisquer outras julgadas essenciais ao cumprimento do objeto da presente licitação, bem como o custo da
publicação do extrato de instrumento contratual e os concernentes ao fornecimento de: (a) peças e componentes
necessários à manutenção; (b) todo o material de consumo a ser utilizado nos equipamentos, exceto papel; e (c)
treinamento dos operadores das máquinas copiadoras.

11.427.054/0001-54 MAC ID
COMERCIO
SERVICOS E
TECNOLOGIA DA
INFORMATICA LT

Sim

Sim

24

R$ 3.300,0000 R$ 79.200,0000 23/09/2015
09:22:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, de Serviços
de Locação de 03 (três) máquinas copiadoras (de primeiro uso) e a da Prestação dos Serviços abaixo discriminados,
para o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, de acordo com as especificações contidas neste
Termo de Referência – T.R. Sendo 1 unidade de Equipamento Grande Porte com as seguintes especificações
mínimas: Velocidade mínima de 50 (cinquenta) cópias por minuto. Capacidade mínima de alimentação de 500
(quinhentas) folhas por cassete. Dispositivo para ampliação e redução com zoom. Alimentador automático de
originais. Grampeamento automático (com fornecimento de grampos) Alceamento automático de cópias. Cópia
nítida de qualquer escrita ou original. Dispositivo para tiragem automática de cópias frente e verso até o tamanho
Duplo Carta e A-3. Equipamento com gabinete ou mesa fixa. Grande Porte; Mínimo de 03 (três) bandejas para papel
de cópia, para os tamanhos A-4, Ofício, Duplo Carta e A-3. E 1 (uma) unidade de Equipamento Grande Porte, com
as seguintes especificações minimas: Velocidade mínima de 50 (cinquenta) cópias por minuto. Capacidade mínima de
alimentação de 250 (duzentos e cinquenta) folhas por cassete. Dispositivo para ampliação e redução com zoom.
Alimentador automático de originais. Grampeamento automático (com fornecimento de grampos); Alceamento
automático de cópias. Troca automática de bandejas. Dispositivo para tiragem automática de cópias frente e verso
até o tamanho Duplo Carta. Equipamento com gabinete ou mesa fixa. Mínimo de 03 (três) bandejas para papel de
cópia, para os tamanhos A-4, Ofício, Duplo Carta e A-3. E 1 (uma) unidade de Equipamento Médio Porte, com as
seguintes especificações minimas: Velocidade mínima de 20 (vinte) cópias por minuto. Alceamento automático de
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cópias. Grampeamento semiautomático (com fornecimento de grampos); Alimentador automático de originais.
Bandeja para tamanho Duplo Carta e A3. Ampliação e redução com zoom. Frente e verso automático. Declaramos
total cumprimento aos requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte, estando apta para
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da LC 123/2006. Manifestamos que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
Instrumento Convocatório. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos referentes ao
objeto desta Licitação tais como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais; taxas; fretes;
seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de serviço objeto deste certame.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Valor Total Mensal: R$ 3.300,00 (três mil trezentos reais). Valor Total
para 24 meses: R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais).

21.334.948/0001-53 B&L SERVICOS E
LOCACOES LTDA
- ME

Sim

Sim

Descrição Detalhada do Objeto
EquipamentoReprodução Cor Preta

Ofertado:

24

R$ 6.250,0000 R$ 150.000,0000 16/09/2015
11:17:18

Prestação

de

Serviço

de

Reprografia

-

Locação

de

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 150.000,0000

21.334.948/0001-53

23/09/2015 10:01:15:330

R$ 79.200,0000

05.633.420/0001-29

23/09/2015 10:01:15:330

R$ 79.200,0000

03.951.766/0001-40

23/09/2015 10:01:15:330

R$ 79.200,0000

09.052.021/0001-25

23/09/2015 10:01:15:330

R$ 79.200,0000

19.162.762/0001-12

23/09/2015 10:01:15:330

R$ 79.200,0000

11.427.054/0001-54

23/09/2015 10:01:15:330

R$ 79.000,0000

05.633.420/0001-29

23/09/2015 10:12:45:570

R$ 78.990,0000

03.951.766/0001-40

23/09/2015 10:13:43:670

R$ 64.800,0000

11.427.054/0001-54

23/09/2015 10:19:14:740

R$ 64.600,0000

05.633.420/0001-29

23/09/2015 10:21:49:057

R$ 71.760,0000

19.162.762/0001-12

23/09/2015 10:23:09:940

R$ 64.500,0000

03.951.766/0001-40

23/09/2015 10:24:02:450

R$ 64.300,0000

05.633.420/0001-29

23/09/2015 10:26:19:127

R$ 64.100,0000

05.633.420/0001-29

23/09/2015 10:30:07:113

R$ 63.900,0000

05.633.420/0001-29

23/09/2015 10:31:50:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

23/09/2015
10:11:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

23/09/2015
10:21:26

Batida iminente. Data/hora iminência: 23/09/2015 10:31:26.

Encerrado

23/09/2015
10:32:25

Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

23/09/2015
12:10:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor VENUS WORLD COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES, CNPJ/CPF: 05.633.420/0001-29.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

23/09/2015
12:13:41

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VENUS WORLD
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES, CNPJ/CPF:
05.633.420/0001-29.

Aceite

23/09/2015
14:24:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VENUS WORLD COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES, CNPJ/CPF: 05.633.420/0001-29, pelo
melhor lance de R$ 63.900,0000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

23/09/2015
14:26:24

Convocado para envio de anexo o fornecedor VENUS WORLD COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES, CNPJ/CPF: 05.633.420/0001-29.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

23/09/2015
14:28:23

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VENUS WORLD
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES, CNPJ/CPF:
05.633.420/0001-29.

Habilitado

23/09/2015
14:41:57

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VENUS WORLD COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES, CNPJ/CPF: 05.633.420/0001-29, pelo
melhor lance de R$ 63.900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

23/09/2015 15:31
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Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

23/09/2015
10:01:54

Bom dia, Srs. licitantes. Meu nome é Heitor Ferraz e serei o Pregoeiro que conduzirá o
Pregão Eletrônico nº 28/2015, cuja participação é exclusiva para ME/EPP, que terá o
seu início com a análise das propostas recebidas.

Pregoeiro

23/09/2015
10:07:35

O objeto do presente certame é a Contratação de Serviço de Locação de Máquinas
Copiadoras, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos.

Pregoeiro

23/09/2015
10:07:51

Os participantes deste Pregão devem ter atenção às sanções previstas no Art. 7º da
Lei 10.520/02 direcionadas ao licitante que convocado dentro do prazo de validade da
sua proposta, não celebrar o contrato, (Continua)

Pregoeiro

23/09/2015
10:08:09

(Continuação) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal.

Pregoeiro

23/09/2015
10:08:28

Alertamos também quanto à previsão estabelecida nos incisos III e IV do Art. 13º do
Decreto 5.450/05: inciso III - responsabilizar-se formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema (Continua)

Pregoeiro

23/09/2015
10:08:42

(Continuação) ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; inciso IV acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório,
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro

23/09/2015
10:09:00

Recomendamos atenção a digitação dos valores ofertados, ressaltando o fato de que
o sistema emite diversos alertas e confirmações para o envio das propostas.

Pregoeiro

23/09/2015
10:09:16

O item somente será aceito se estiver com preço IGUAL ou INFERIOR ao estimado,
após negociação pelo chat. O valor total do item estimado pela Administração
encontra-se registrado no subitem 12.3 do Edital.

Pregoeiro

23/09/2015
10:09:37

Solicitamos que permaneçam conectados após o término dos lances para informações
e convocações do Pregoeiro, mesmo os que NÃO forem detentores do MENOR PREÇO,
pois serão convocadas na sequência, caso o mais bem classificado não atenda algum
requisito especificado ou exigência estabelecida no Edital.

Pregoeiro

23/09/2015
10:10:02

Dentro de instantes será aberta a fase de lances.

Pregoeiro

23/09/2015
10:10:34

Srs. licitantes, informo que inicialmente o item será colocado "aberto para lances"
por, no mínimo, 05 minutos, sendo em seguida colocado em iminência de
encerramento pelo período de 10 minutos.

Sistema

23/09/2015
10:11:14

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas.
Solicitamos o envio de lances.

Sistema

23/09/2015
10:21:26

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:31 de 23/09/2015, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema

23/09/2015
10:32:32

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação
das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro

23/09/2015
10:43:40

Para VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES - Sr.
Licitante, o preço alcançado na fase de lances é 19,31% menor que o valor estimado
pela Administração, sendo assim solicito confirmar se este preço é perfeitamente
exequível, suportando-se todos os encargos contratuais previstos no Edital e seus
Anexos, (continua)

Pregoeiro

23/09/2015
10:43:58

Para VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES (continuação) inclusive o previsto no subitem 9 (Obrigações da Contratada) do Anexo
I.

05.633.420/0001-29

23/09/2015
10:46:31

Sim, Sr. Pregoeiro o valor ofertado é exequível para suportar os encargos e
obrigações contratuais, conforme anexo 1 do edital.

Sistema

23/09/2015
12:10:20

Senhor fornecedor VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA
ES, CNPJ/CPF: 05.633.420/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

23/09/2015
12:10:41

Para VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES - Sr.
Licitante, de acordo com o item 12.4 do Edital, solicito que seja encaminhada, via
Sistema, a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (catálogos/folhetos/manuais, etc.) do
equipamento ofertado, no prazo de 01 (uma) hora.

Sistema

23/09/2015
12:13:41

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PARA ES, CNPJ/CPF: 05.633.420/0001-29, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

23/09/2015
12:27:57

Srs. Licitantes, iniciaremos a análise da especificação técnica do equipamento,
encaminhada pela empresa VENUS WORLD. Retornaremos às 13:30h.
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Pregoeiro

23/09/2015
13:50:37

Srs Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 28/2015.

Pregoeiro

23/09/2015
14:01:41

Para VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES - Sr
Licitante, solicito confirmar se o equipamento ofertado atende todas as especificações
constantes do item 6 do Anexo I, destacando: quantidade mínima de 3 bandejas com
capacidade de 500 folhas cada; alceamento automático das cópias, e, grampeamento
automático (máquina de grande porte) e semiautomático (máquina de médio porte).

05.633.420/0001-29

23/09/2015
14:09:09

Caro Sr. Pregoeiro, venho através desta declarar que o equipamento ofertado por
nossa empresa, atende a todas as especificações técnicas constantes no item 6 anexo
I com grampeamento automático para os equipamentos de grande porte e médio
porte.

05.633.420/0001-29

23/09/2015
14:11:20

inclusive quanto a alimentação de papel dos cassetes.

Sistema

23/09/2015
14:26:24

Senhor fornecedor VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA
ES, CNPJ/CPF: 05.633.420/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

23/09/2015
14:26:48

Para VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES - Sr.
Licitante, solicito encaminhar, via Sistema, o(s) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE
TÉCNICA, em conformidade com o estabelecido no item 04 do Anexo III, e a
DECLARAÇÃO do ANEXO IV, no prazo máximo de 01 (uma) hora, conforme previsto
no subitem 13.1 do Edital.

Sistema

23/09/2015
14:28:23

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PARA ES, CNPJ/CPF: 05.633.420/0001-29, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

23/09/2015
14:41:01

A empresa VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA
ESCRITÓRIO LTDA-EPP, cumpriu às exigências quanto à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e à qualificação econômico-financeira, após verificação realizada no
SICAF, conforme previsto no subitem 13.1 do Edital, (Continua)

Pregoeiro

23/09/2015
14:41:33

(Continuação), bem como atendeu a regularidade trabalhista (CNDT), em consulta ao
site do TST; e cumpriu a exigência relativa à Qualificação Técnica constante do item
04 do Anexo III; e apresentou a Declaração do Anexo IV, devidamente assinada pelo
representante legal.

Sistema

23/09/2015
14:41:57

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro

23/09/2015
14:42:42

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/09/2015 às
15:15:00.

Pregoeiro

23/09/2015
15:23:58

Para VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ES - Sr.
Licitante, solicitamos que sejam encaminhados para o ENDEREÇO e no PRAZO
indicados no item 15.1 do Edital (A/C Pregoeiro – Sala 306), a PROPOSTA DE PREÇO
(de acordo com o modelo do Anexo II) e a DECLARAÇÃO do Anexo IV (ambos no
original); bem como o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (em original ou cópia
autenticada).

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Abertura de Prazo

23/09/2015
14:41:57

Observações
Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de
Prazo

23/09/2015
14:42:42

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/09/2015 às
15:15:00.

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 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:26 horas do dia 23 de setembro de 2015, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HEITOR DA SILVA FERRAZ
Pregoeiro Oficial

DALMIR JOSE DA SILVA OLIVEIRA
Equipe de Apoio

SEBASTIAO VITOR MEIRA LIMA
Equipe de Apoio
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