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Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00018/2017

Às 14:00 horas do dia 04 de outubro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de 
Apoio, designados pelo instrumento legal Resolução nº 963 de 19/04/2017, 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 040/1954/2017, para 
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviços de TV 
por Assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações 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: Televisão - Assinatura
Descrição Complementar: Serviços de acesso a sinais de TV POR ASSINATURA, via satélite, com a instalação de 26 (vinte e 
seis) pontos de acesso no prédio sede do TCMRJ, conforme especificações definidas neste Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: MÊS
Valor estimado: R$ 18.305,0400 Situação: Cancelado na aceitação 

Histórico

Item: 1 - Televisão - Assinatura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora 
Registro

03.056.608/0001-26 J & M COMERCIO E 
SERVICOS DE 
TELECOMUNICACOES 
E INFORMA

Sim Sim 12 R$ 10.400,0000 R$ 124.800,0000 02/10/2017 
14:56:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de acesso a sinais de TV POR ASSINATURA, via 
satélite, com a instalação de 26 (vinte e seis) pontos de acesso no prédio sede do TCMRJ, conforme especificações 
definidas neste Termo de Referência.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 124.800,0000 03.056.608/0001-26 04/10/2017 14:00:09:080

R$ 106.080,0000 03.056.608/0001-26 04/10/2017 14:10:32:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Aberto
04/10/2017 
14:09:29

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

04/10/2017 
14:16:29

Batida iminente. Data/hora iminência: 04/10/2017 14:31:29.

Encerrado
04/10/2017 
14:33:13 Item encerrado

Recusa 04/10/2017 
15:04:59

Recusa da proposta. Fornecedor: J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E 
INFORMA, CNPJ/CPF: 03.056.608/0001-26, pelo melhor lance de R$ 106.080,0000. Motivo: A 
proposta será recusada, de acordo com o previsto na alínea "d" do item 12.2 do Edital, pois a 
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Licitante não aceitou negociar para valor igual ou inferior ao estimado pela Administração (R$ 
18.305,04).

Cancelado na 
aceitação

04/10/2017 
15:06:01 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi ofertada proposta válida.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 04/10/2017 
14:01:10

Boa tarde, Sr. Licitante, meu nome é Dalmir J S Oliveira e, como Pregoeiro, conduzirei o 
Pregão Eletrônico nº 18/2017, do tipo menor preço, cujo¬¬ objeto é a Contratação de 

Serviço de TV por Assinatura. O certame terá início com a análise das propostas recebidas.

Pregoeiro 04/10/2017 
14:01:45

Salientamos que o preço proposto deve ser perfeitamente exequível, suportando todas as 
exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Pregoeiro 04/10/2017 
14:02:20

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 04/10/2017 
14:02:42

(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 04/10/2017 
14:03:02

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 04/10/2017 
14:03:29

(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 04/10/2017 
14:03:56

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

Pregoeiro 04/10/2017 
14:05:38

Ressaltamos que o item objeto deste Pregão SOMENTE SERÁ ACEITO se estiver com o preço 
IGUAL ou INFERIOR ao valor estimado pela Administração, após negociação pelo chat. O 

valor estimado pela Administração está indicado no item 12.3 do Edital.

Pregoeiro 04/10/2017 
14:08:11

Dentro de instantes será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 04/10/2017 
14:09:04

Sr. licitante, participo que será colocado "aberto para lances" por, no mínimo, 5 minutos, o 
item objeto deste certame, sendo em seguida colocado em iminência de encerramento por 

um período de 15 minutos.

Sistema 04/10/2017 
14:16:29

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:31 de 04/10/2017, após isso entrará(ão) no 
encerramento aleatório.

Pregoeiro 04/10/2017 
14:19:57

Sr. Licitante, a sua oferta está acima do valor estimado. Salientamos que o item SOMENTE 
SERÁ ACEITO se estiver com o preço IGUAL ou INFERIOR ao valor estimado pela 

Administração que é de R$ 18.305,04.

Sistema 04/10/2017 
14:34:06

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 04/10/2017 
14:45:06

Para J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA - Sr. Licitante, sua 
oferta está acima do valor estimado. Aceita negociar um novo valor para sua proposta? 

Lembrando que o valor estimado é de R$ 18.305,04 para o período contratual de 12 meses.

03.056.608/0001-
26 

04/10/2017 
14:54:14

Prezados senhores, não consigo realizar o serviço solicitado pelo valor estimado por esta 
administração.

Pregoeiro 04/10/2017 
15:00:48

Para J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA - Entendido.

Pregoeiro 04/10/2017 
15:03:15

A proposta da empresa J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES será 
recusada, de acordo com o previsto na alínea "D" do item 12.2 do Edital, pois a Licitante 

não aceitou negociar para valor igual ou inferior ao estimado pela Administração (R$ 
18.305,04).

Sistema 04/10/2017 
15:06:01

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 04/10/2017 
15:06:56

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/10/2017 às 15:38:00.
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Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 04/10/2017 15:06:01 Abertura de prazo para intenção de recurso 

Informado 
Fechamento de 

Prazo
04/10/2017 15:06:56 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/10/2017 às 15:38:00. 

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 15:54 horas do dia 04 de outubro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DALMIR JOSE DA SILVA OLIVEIRA 
Pregoeiro Oficial

FERNANDO DREI VALENTE
Equipe de Apoio

HEITOR DA SILVA FERRAZ
Equipe de Apoio

SUI TEIXEIRA BRAGA
Equipe de Apoio

Voltar
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