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925465.232019 .15206 .4781 .6069948549

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00023/2019 

Às 10:00 horas do dia 19 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Resolução nº 1040 de 26/03/2019, 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 040/100710/2019, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00023/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviço de
Locação de Máquinas Copiadoras, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e
seus Anexos. PREGÃO EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE.. 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: Locação de Materiais Permanentes
Descrição Complementar: PREGÃO EXCLUSIVO PARA ME/EPP. Locação de 3 (três) máquinas copiadoras (de primeiro uso),
durante um período de 30 (trinta) 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: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 180.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 88.920,0000 .

Histórico
Item: 1 - Locação de Materiais Permanentes

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
05.305.051/0001-45 ONURB

LOCACOES DE
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 36.000,0000 R$ 36.000,0000 10/09/2019
11:30:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: locação de 3 (três) máquinas copiadoras (de primeiro uso) e a da prestação
dos serviços, abaixo discriminados, pelo período de 30 (trinta) meses, 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

13.653.699/0001-30 ITEC SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 179.850,5000 R$ 179.850,5000 18/09/2019
17:26:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Velocidade de 53 (cinquenta e três) cópias por minuto; Capacidade de
alimentação de 520 (quinhentas e vinte) 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; 03 (três) bandejas para papel de cópia, para os tamanhos A-4, Ofício,
Duplo Carta e A-3 - 1 (uma) Impressora Multifuncional Samsung Laser Monocromática A3 - Modelo:
M5360RX./////Velocidade mínima de 53 (cinquenta e três) cópias por minuto; Capacidade mínima de alimentação de 520
(quinhentas e vinte) 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; 03 (três) bandejas para papel de cópia, para os tamanhos A-4, Ofício, Duplo
Carta e A-3 - 1 (uma) Impressora Multifuncional Samsung Laser Monocromática A3 - Modelo: M5360RX./////Velocidade
mínima de 53 (cinquenta e três) cópias por minuto; Capacidade de alimentação de 520 (quinhentas e vinte) 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, A3; Equipamento com gabinete; 03 (três)
bandejas para papel de cópia, para os tamanhos A-4, Ofício, Duplo Carta e A-3 - 1 (uma) Impressora Multifuncional
Samsung Laser Monocromática A3 - Modelo: M5360RX.

05.630.085/0001-05 VICMA
COMERCIO DE

Sim Sim 1 R$ 180.000,0000 R$ 180.000,0000 10/09/2019
15:34:50
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EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO EXCLUSIVO PARA ME/EPP. Locação de 3 (três) máquinas copiadoras
(de primeiro uso), durante um período de 30 (trinta) 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. Subitem
1.1 – Grande Porte Velocidade mínima de 50 (cinquenta) cópias por minuto. 1 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. Subitem 1.2 – Grande Porte Velocidade mínima de 50 (cinquenta) cópias por minuto. 1 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. Subitem 1.3 – Médio Porte Velocidade mínima de 20 (vinte) cópias por minuto. 1
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. Subitem 1.3 – Médio Porte Velocidade mínima de 20 (vinte) cópias por minuto. 1 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. Para efeito de franquia,
deverá ser considerado o quantitativo de 15.000 (quinze mil) cópias mensais para as 3 (três) máquinas copiadoras ora
contratadas. Validade de 60 dias

24.739.227/0001-11 SANIBAN
LOCACOES E
SERVICOS
AMBIENTAIS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 180.000,0000 R$ 180.000,0000 17/09/2019
22:00:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO EXCLUSIVO PARA ME/EPP. Locação de 3 (três) máquinas copiadoras
(de primeiro uso), durante um período de 30 (trinta) 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.

11.013.199/0001-09 INT PRINT
SERVICOS DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 180.000,0000 R$ 180.000,0000 18/09/2019
14:25:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO EXCLUSIVO PARA ME/EPP. Locação de 3 (três) máquinas copiadoras
(de primeiro uso), durante um período de 30 (trinta) 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.

24.241.246/0001-13 HM1 GRAFICA E
LOCACOES
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 180.000,0000 R$ 180.000,0000 18/09/2019
15:31:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO EXCLUSIVO PARA ME/EPP. Locação de 3 (três) máquinas copiadoras
(de primeiro uso), durante um período de 30 (trinta) 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. Validade da
Proposta: 120 (cento e vinte) dias.

13.003.521/0001-44 DJ & 3V
COMERCIO E
SISTEMAS
REPROGRAFICOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 180.000,0000 R$ 180.000,0000 18/09/2019
17:52:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO EXCLUSIVO PARA ME/EPP. Locação de 3 (três) máquinas copiadoras
(de primeiro uso), durante um período de 30 (trinta) 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. Validade da
Proposta de Preços: Vide Edital Prazo de Entrega: Vide Edital Prazo de Garantia: Vide Edital Prazo de Pagamento: Vide
Edital Produto ofertado conforme edital

13.629.699/0001-03 PROVER
PRODUTOS E
SERVICOS

Sim Sim 1 R$ 180.000,0000 R$ 180.000,0000 19/09/2019
05:24:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO EXCLUSIVO PARA ME/EPP. Locação de 3 (três) máquinas copiadoras
(de primeiro uso), durante um período de 30 (trinta) 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.

32.026.488/0001-12 MKS SOLUCOES
COMERCIAIS E
DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
EI

Sim Sim 1 R$ 180.000,0000 R$ 180.000,0000 19/09/2019
09:52:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ModeloWC5865 Funções padrãoCópia, E-mail, Impressão, Digitalização
Funções opcionaisFax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox Velocidade de cópia/impressãoaté 65 ppm Ciclo
de trabalhoAté 250.000 imagens/mês1 Conectividade10/100/1000 BaseT Ethernet, Impressão direta USB 2.0 em alta
velocidade (opcional: Wi-Fi (com adaptador sem fio USB Xerox®)) Recursos da controladoraClonagem de configuração,
Suporte on-line, Controle remoto do painel, Catálogo de endereços unificado Unidade de disco rígido250 GB (mín)
ProcessadorDual-core 1.02 GHz Memória do dispositivo2 GB máx

12.240.034/0001-32 TRINOTEC
SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 240.000,0000 R$ 240.000,0000 13/09/2019
19:43:59
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Máquinas Copiadoras, pelo período de 30 (trinta) meses,
conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

28.337.205/0001-86 GROSS BRASIL
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 252.000,0000 R$ 252.000,0000 16/09/2019
15:09:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO EXCLUSIVO PARA ME/EPP. Locação de 3 (três) máquinas copiadoras
(de primeiro uso), durante um período de 30 (trinta) 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.

09.052.021/0001-25 A.R. DOS
SANTOS
COMERCIO E
MANUTENCAO
DE
EQUIPAMENTOS

Sim Sim 1 R$ 9.000.000,0000 R$ 9.000.000,0000 09/09/2019
15:39:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 3 (três) máquinas copiadoras (de primeiro uso), durante um
período de 30 (trinta) 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.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 9.000.000,0000 09.052.021/0001-25 19/09/2019 10:00:14:557
R$ 252.000,0000 28.337.205/0001-86 19/09/2019 10:00:14:557
R$ 240.000,0000 12.240.034/0001-32 19/09/2019 10:00:14:557
R$ 180.000,0000 24.739.227/0001-11 19/09/2019 10:00:14:557
R$ 180.000,0000 13.629.699/0001-03 19/09/2019 10:00:14:557
R$ 180.000,0000 05.630.085/0001-05 19/09/2019 10:00:14:557
R$ 180.000,0000 11.013.199/0001-09 19/09/2019 10:00:14:557
R$ 180.000,0000 24.241.246/0001-13 19/09/2019 10:00:14:557
R$ 180.000,0000 13.003.521/0001-44 19/09/2019 10:00:14:557
R$ 180.000,0000 32.026.488/0001-12 19/09/2019 10:00:14:557
R$ 179.850,5000 13.653.699/0001-30 19/09/2019 10:00:14:557
R$ 36.000,0000 05.305.051/0001-45 19/09/2019 10:00:14:557
R$ 100.000,0000 13.629.699/0001-03 19/09/2019 10:20:26:900
R$ 160.000,0000 13.653.699/0001-30 19/09/2019 10:21:29:573
R$ 175.000,0000 11.013.199/0001-09 19/09/2019 10:22:52:753
R$ 178.000,0000 24.739.227/0001-11 19/09/2019 10:23:06:740
R$ 108.750,0000 13.003.521/0001-44 19/09/2019 10:23:46:413
R$ 169.000,0000 05.630.085/0001-05 19/09/2019 10:23:50:507
R$ 168.000,0000 32.026.488/0001-12 19/09/2019 10:27:53:510
R$ 139.000,0000 05.630.085/0001-05 19/09/2019 10:32:07:887
R$ 120.000,0000 13.653.699/0001-30 19/09/2019 10:32:42:860
R$ 110.000,0000 13.653.699/0001-30 19/09/2019 10:44:11:503
R$ 90.000,0000 13.653.699/0001-30 19/09/2019 10:44:46:257
R$ 89.000,0000 24.739.227/0001-11 19/09/2019 10:47:24:830
R$ 99.990,0000 05.630.085/0001-05 19/09/2019 10:51:34:147
R$ 89.910,0000 05.630.085/0001-05 19/09/2019 10:55:11:507
R$ 88.920,0000 05.630.085/0001-05 19/09/2019 10:56:01:103
R$ 88.900,1100 24.739.227/0001-11 19/09/2019 10:56:51:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 19/09/2019
10:18:11 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

19/09/2019
10:25:11 Batida iminente. Data/hora iminência: 19/09/2019 10:50:11.

Encerrado 19/09/2019
11:10:53 Item encerrado

Recusa 19/09/2019
12:05:35

Recusa da proposta. Fornecedor: ONURB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 05.305.051/0001-45, pelo melhor lance de R$ 36.000,0000. Motivo: Proposta recusada tendo
em vista a não demonstração de que o preço ofertado é exequível, de acordo com a alínea "c" do
subitem 12.2 do Edital.

Recusa 19/09/2019
16:11:16

Recusa da proposta. Fornecedor: SANIBAN LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ/CPF:
24.739.227/0001-11, pelo melhor lance de R$ 88.900,1100. Motivo: proposta recusada tendo em vista o
não atendimento da convocação para encaminhar o DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, de acordo com o item
12.4 do Edital.

Aceite 20/09/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
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13:30:03 LTDA, CNPJ/CPF: 05.630.085/0001-05, pelo melhor lance de R$ 88.920,0000.
Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

20/09/2019
13:32:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
LTDA, CNPJ/CPF: 05.630.085/0001-05.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

20/09/2019
14:00:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.630.085/0001-05.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

20/09/2019
14:58:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
LTDA, CNPJ/CPF: 05.630.085/0001-05.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

20/09/2019
15:18:23

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.630.085/0001-05.

Habilitado 23/09/2019
14:06:32

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.630.085/0001-05, pelo melhor lance de R$ 88.920,0000.

Registro
Intenção de
Recurso

23/09/2019
14:12:22

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROVER PRODUTOS E SERVICOS CNPJ/CPF:
13629699000103. Motivo: venho registrar intenção de recurso devido a vitoria do primeiro licitante ferir
condiçoes editalicias e da lei 8666-93 a seremd emosntradas no recurso

Registro
Intenção de
Recurso

23/09/2019
14:15:00

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROVER PRODUTOS E SERVICOS CNPJ/CPF:
13629699000103. Motivo: venho registar intenção de recurso devido a homologação do 3 licitictante
licitante depois da desclassificação dos dois primeiros ferir condições editalicias e da lei 8666-93 a serem
demonstra

Registro
Intenção de
Recurso

23/09/2019
14:15:12

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROVER PRODUTOS E SERVICOS CNPJ/CPF:
13629699000103. Motivo: venho registar intenção de recurso devido a homologação do 3 licitictante
licitante depois da desclassificação dos dois primeiros ferir condições editalicias e da lei 8666-93 a serem
demonstra

Intenção de
Recurso Aceita

23/09/2019
14:41:46 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PROVER PRODUTOS E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13629699000103.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

13.629.699/0001-03 23/09/2019 14:15 23/09/2019 14:41 Aceito
Motivo Intenção:venho registar intenção de recurso devido a homologação do 3 licitictante licitante depois da
desclassificação dos dois primeiros ferir condições editalicias e da lei 8666-93 a serem demonstradas no recurso
cabe salientar 3 licitante nao possue condições solicitadas no edital nem atendeu exigências

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 19/09/2019
10:00:54

Bom dia Srs. Licitantes, meu nome é Felipe Souza e, como Pregoeiro, conduzirei o Pregão
Eletrônico nº 23/2019, tipo menor preço, cujo objeto é o Serviço de Locação de Máquinas

Copiadoras. O certame terá início com a análise das propostas recebidas.
Pregoeiro 19/09/2019

10:03:44
Salientamos que: (1) o preço proposto deve ser perfeitamente exequível, suportando todas
as exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos; (2) este certame é EXCLUSIVO PARA

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
Pregoeiro 19/09/2019

10:04:54
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 19/09/2019

10:05:03
(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 19/09/2019
10:05:21

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 19/09/2019

10:05:29
(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 19/09/2019

10:05:40
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 19/09/2019

10:06:42
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 19/09/2019
10:10:06

Solicitamos que permaneça conectado após o término dos lances para informações e
convocações do Pregoeiro, mesmo os que NÃO forem detentores do MENOR PREÇO, pois
serão convocados na sequência, caso o mais bem classificado não atenda algum requisito

especificado ou exigência estabelecida no Edital.
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Pregoeiro 19/09/2019
10:16:28

Dentro de instantes será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 19/09/2019
10:16:41

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

um período de 25 minutos.
Pregoeiro 19/09/2019

10:20:11
Srs. Licitantes, ressaltamos que os fornecedores que estão abaixo na classificação podem

mudar sua posição dando lances menores que os outros colocados, mesmo que não queiram
disputar com o primeiro (continua)

Pregoeiro 19/09/2019
10:20:23

(continuação) Solicito especial atenção, pois existe a possibilidade do menor preço lançado de
R$ 36.000,00 ser inexequível.

Sistema 19/09/2019
10:25:11

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:50 de 19/09/2019, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro 19/09/2019
10:27:31

Srs. Licitantes, deixar o lance final para os últimos instantes da disputa pode significar risco
de não conseguir digitá-lo em tempo hábil e acabar perdendo a oportunidade de oferecer sua

melhor proposta.
Pregoeiro 19/09/2019

10:34:46
Srs. Licitantes, o Sistema Comprasnet comandará o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de

lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do
encerramento aleatório.

Pregoeiro 19/09/2019
10:42:27

Srs. Licitantes peço que não deixem de dar seus melhores lances, já que a fase aleatória
transcorrerá pelo período de tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo sistema.

Sistema 19/09/2019
11:11:17

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 19/09/2019

11:31:19
Para ONURB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - Sr. Licitante, o seu
preço alcançado na fase de lances é 80% menor que o valor estimado pela Administração,
sendo assim solicitamos que CONFIRME NO CHAT se este preço é perfeitamente exequível,

suportando-se todas as exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos (continua)
Pregoeiro 19/09/2019

11:31:34
Para ONURB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - (continuação), que

inclui inclusive o previsto no subitem 9 (Obrigações da Contratada) do Anexo I.
Pregoeiro 19/09/2019

11:43:30
Para ONURB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - Sr. Licitante, estamos

aguardando a sua manifestação quanto a exequibilidade da sua oferta de preço.
Aguardaremos sua resposta até 12h02.

Pregoeiro 19/09/2019
12:05:09

Srs. Licitantes, a proposta da empresa ONURB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA será recusada tendo em vista a não demonstração/confirmação de que o

preço ofertado é exequível, de acordo com a alínea "c" do item 12.2 do Edital.
Pregoeiro 19/09/2019

12:08:26
Srs. Licitantes, suspenderemos a sessão para o almoço. Retornaremos às 13h30.

Pregoeiro 19/09/2019
13:30:19

Prezados(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 23/2019.

Pregoeiro 19/09/2019
13:31:28

Para SANIBAN LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - Sr. Licitante, o valor da sua
proposta alcançado na fase de lances é o seu menor preço? Aceita reduzir o valor da sua

proposta?
24.739.227/0001-

11
19/09/2019
13:41:35

boa tarde sr pregoeiro, em consulta a nossa area comercial, verificamos que podemos fechar
em R$ 88.000,00 (oitenta e Oito Mil Reais)

Pregoeiro 19/09/2019
13:43:23

Para SANIBAN LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - Sr. Licitante, obrigado.

Pregoeiro 19/09/2019
14:42:37

Para SANIBAN LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - Sr. Licitante, solicitamos que seja
encaminhada para o e-mail pregoeiro.tcmrj@gmail.com a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do

fabricante (catálogos/folhetos/manuais, página internet etc) do equipamento ofertado, no
prazo de 1 (uma) hora de acordo com o item 12.4 do Edital.

Pregoeiro 19/09/2019
16:10:23

Srs. Licitantes, será recusada a proposta da empresa SANIBAN LOCACOES E SERVICOS
AMBIENTAIS LTDA tendo em vista o não atendimento da convocação para encaminhar o

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, de acordo com o item 12.4 do Edital.
Pregoeiro 19/09/2019

16:11:57
Para VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. Licitante, o valor
da sua proposta alcançado na fase de lances é o seu menor preço? Aceita reduzir o valor da

sua proposta?
05.630.085/0001-

05
19/09/2019
16:15:17

Sr. Pregoeiro, boa tarde. Nosso valor ofertado já está abaixo do mínimo recomendado pela
nossa área técnica para atendimento fiel das exigências contratuais, sendo assim não se

torna possível a redução solicitada.
Pregoeiro 19/09/2019

16:17:04
Para VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. Licitante,

entendido.
Pregoeiro 19/09/2019

16:28:49
Srs. Licitantes a sessão será suspensa. Retornaremos no dia 20/09/2019 às 10h.

Pregoeiro 20/09/2019
10:01:33

Prezados(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 23/2019.

Pregoeiro 20/09/2019
10:20:29

Srs. Licitantes, registramos que recebemos, via e-mail, a documentação técnica referente aos
equipamentos ofertados da empresa VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA

ESCRITORIO LTDA.
Pregoeiro 20/09/2019

10:23:50
Srs. Licitantes, participamos que foi encaminhada para análise pelo setor competente, a

documentação técnica citada na mensagem anterior. Sendo assim, suspenderemos a sessão.
Retornaremos logo mais às 13h para darmos continuidade a etapa de aceitação.

Pregoeiro 20/09/2019
13:00:28

Prezados(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 23/2019.

Pregoeiro 20/09/2019 Srs. Licitantes, o envio da documentação, por meio do Sistema Comprasnet
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13:30:27 (preferencialmente), concernente à ETAPA DE HABILITAÇÃO, tem o prazo de 2 (duas) horas,
a contar da convocação do Pregoeiro no chat. O Anexo III do Edital relaciona toda

documentação necessária para a habilitação. (CONTINUA)
Pregoeiro 20/09/2019

13:30:32
(CONTINUAÇÃO) A verificação da documentação de habilitação será efetivada através do

SICAF, conforme previsto no item 13.1 do Edital. Após esta verificação, o Licitante detentor
do melhor preço será CONVOCADO pelo chat para que apresente os documentos que NÃO

constam do SICAF (exemplo: Atestado de Capacidade Técnica, Declaração do Anexo IV etc).
(CONTINUA)

Pregoeiro 20/09/2019
13:30:36

(CONTINUAÇÃO) Para obter o relatório do SICAF utilizado nesta verificação, os licitantes
poderão solicitá-lo através do e-mail pregoeiro.tcmrj@gmail.com.

Sistema 20/09/2019
13:32:57

Senhor fornecedor VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 05.630.085/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 20/09/2019
13:33:03

Para VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. Licitante,
convocamos para que seja encaminhada, via SISTEMA, no PRAZO de 2 (duas) horas, a

seguinte documentação: (1) BALANÇO Patrimonial e Demonstrações Contábeis (alínea “A” do
item 3 do Anexo III); (2) Atestado(s) de Capacidade de Técnica (item 4 do Anexo III); e a

(3) DECLARAÇÃO do Anexo IV.
05.630.085/0001-

05
20/09/2019
13:39:14

Sr. Pregoeiro, boa tarde. Ciente.

Sistema 20/09/2019
14:00:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
LTDA, CNPJ/CPF: 05.630.085/0001-05, enviou o anexo para o ítem 1.

05.630.085/0001-
05

20/09/2019
14:32:55

Solicito prorrogação do prazo.

05.630.085/0001-
05

20/09/2019
14:37:59

Tendo em vista a necessidade de analisar a documentação de habilitação, solicito prorrogação
do prazo para envio da documentação, de acordo com o previsto no item 13.1.1 do termo

edital.
Pregoeiro 20/09/2019

14:46:56
Para VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. Licitante, não
entendemos a necessidade de prorrogação para análise de documentos. Na verdade, a

Administração é que necessita analisar a documentação que foi enviada. (continua)
Pregoeiro 20/09/2019

14:47:15
Para VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - (continuação)

Observamos que a sua empresa inseriu os documentos solicitados, porém não temos como no
momento concluir se todos estes documentos são válidos para proporcionar a sua habilitação.
Isso será feito após o término do prazo de convocação que se encerrará às 15h34. (continua)

Pregoeiro 20/09/2019
14:47:19

Para VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - (continuação) Sendo
assim, se não for apresentada uma justificativa aceitável, não será concedida prorrogação de

prazo.
Sistema 20/09/2019

14:58:20
Senhor fornecedor VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA,

CNPJ/CPF: 05.630.085/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 20/09/2019

14:58:28
Para VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. Licitante, faremos

nova convocação, para que dentro do prazo, ou fora, caso haja prorrogação, enviar nova
documentação que entender pertinente.

05.630.085/0001-
05

20/09/2019
15:10:06

Sr. Pregoeiro, tendo em vista que, no tocante ao balanço patrimonial solicitado, o Decreto nº
8.538/2015, prevê em art. 3º "na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para

pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da
empresa de pequeno porte a apresentação (cont.)

05.630.085/0001-
05

20/09/2019
15:11:40

de balanço patrimonial do último exercício social, solicitamos esclarecimentos acerca da
forma de apresentação dos documentos descritos no item 3, do anexo III, retro solicitado,

tendo em vista que a presente Licitante se trata de optante pelo Simples Nacional, na forma
da Lei.

Sistema 20/09/2019
15:18:23

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
LTDA, CNPJ/CPF: 05.630.085/0001-05, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 20/09/2019
15:19:47

Para VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. Licitante, a
convocação para envio do balanço se rege pelo alínea item 3 do Anexo III do Edital. Por outro
lado, acerca da sua questão, de forma preliminar, entendemos que deveria ser apresentada

em sede de impugnação ao Edital.
Pregoeiro 20/09/2019

15:44:31
Informamos que a empresa VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
também inseriu no Sistema Comprasnet a documentação concernente a etapa de aceitação
(propostas de preço e documentação técnica), ficando assim disponível para visualização de

todos.
Pregoeiro 20/09/2019

15:46:25
Comunicamos que o signatário da Declaração do Anexo IV e da Proposta de Preço,
apresentadas via Sistema Comprasnet, possui competência legal para assinar tais

documentos. Esta constatação é resultado da consulta ao Relatório Nível I - Credenciamento
do SICAF da empresa VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EIRELI.

Pregoeiro 20/09/2019
15:49:13

Srs. Licitantes a sessão será suspensa. Retornaremos no dia 23/09/2019 às 14h.

Pregoeiro 23/09/2019
14:02:18

Prezados(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 23/2019.

Pregoeiro 23/09/2019
14:06:01

Srs. Licitantes, informamos que por força do disposto no artigo 3º do Decreto 8.538/2015,
decreto este incluso na legislação que rege o presente certame (vide preâmbulo do Edital),

não será utilizado o contido no item 3 do Anexo III do Edital.
Pregoeiro 23/09/2019

14:06:06
Participamos que a empresa VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

EIRELI cumpriu com as exigências contidas no item 13 do Edital (etapa de habilitação).
Sistema 23/09/2019

14:06:32
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 23/09/2019 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/09/2019 às 14:40:00.
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14:06:46
Pregoeiro 23/09/2019

14:42:00
Srs. Licitantes, atenção para os prazos recursais registrados ao final da Ata.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 23/09/2019 14:06:32 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

23/09/2019 14:06:46 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/09/2019 às 14:40:00.

Data limite para registro de recurso: 26/09/2019.
Data limite para registro de contra-razão: 01/10/2019.
Data limite para registro de decisão: 16/10/2019.

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 14:43 horas do dia 23 de setembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FELIPE DE ALMEIDA SOUZA 
Pregoeiro Oficial

ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ
Equipe de Apoio

DALMIR JOSE DA SILVA OLIVEIRA
Equipe de Apoio

LUCAS DE AQUINO MARTINS COSTA
Equipe de Apoio
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