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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   

925465.112021 .22572 .4334 .272116952

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00011/2021

 
Às 13:00 horas do dia 14 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Resolução nº 1.135 de 05/03/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 40/101409/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2021. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Elaboração de Projeto de Modernização/Atualização Tecnológica do Sistema de
Telefonia Fixa do prédio do TCMRJ, de acordo com as condições e especificações constantes no Edital e seus
Anexos., tendo em vista Tendo em vista a decisão proferida pelo Secretário Geral de Administração, publicada no
D.O Rio de 12/07/2021, que julgou procedente o recurso impetrado pela empresa Sertech Consultoria em
Tecnologia da Informação Eireli, contra decisão proferida pelo Pregoeiro que inabilitou a recorrente nos termos da
Ata do dia 23/06/2021..

Item: 1
Descrição: Estudos e projetos de viabilidade técnico - econômico
Descrição Complementar: Projeto de modernização/atualização tecnológica do sistema de telefonia fixa do
TCMRJ. 1.1 - Elaboração de Laudo Técnico e Estudo de Viabilidade Técnica-Econômica (EVTE) para a
modernização/atualização tecnológica do sistema de telefonia fixa do prédio sede do TCMRJ. 1.2 - Elaboração de
Termo de Referência para modernização/atualização do sistema de telefonia fixa, conforme definido no subitem
1.1. 1.3 - Apoio técnico profissional à fiscalização da execução da modernização/atualização do sistema telefonia
fixa mencionado no subitem 1.2.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.120,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: BENTEL COMERCIO SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 11.400,0000
.

Histórico
Item: 1 - Estudos e projetos de viabilidade técnico - econômico

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 13/07/2021
12:15:12 Volta de Fase para Julgamento

Aceite de
proposta

14/07/2021
13:05:02

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.592.209/0001-85, pelo melhor lance de R$
10.516,0000.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

14/07/2021
14:12:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA
DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.592.209/0001-85.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

14/07/2021
17:15:15

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SERTECH
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.592.209/0001-
85.

Inabilitação
de fornecedor

16/07/2021
13:30:59

Inabilitação de proposta. Fornecedor: SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.592.209/0001-85, pelo melhor lance de R$
10.516,0000. Motivo: Não apresentou Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional
comprovando prestação de serviços compatíveis com o objeto deste Pregão, conforme
exigência estabelecida nos itens 12.9.1 e 12.9.1.1 do Edital e descumpriu o item 12.4 do
Edital que se refere ao envio de doc. de habilitação complementar.

Aceite de
proposta

16/07/2021
13:35:33

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BENTEL COMERCIO SERVICOS DE
TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.402/0001-84, pelo melhor lance de R$
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11.400,0000.

Habilitação de
fornecedor

16/07/2021
13:36:27

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BENTEL COMERCIO SERVICOS DE
TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.079.402/0001-84, pelo melhor lance de R$
11.400,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 13/07/2021
12:15:12

Este pregão foi reagendado para 14/07/2021 13:00.

Sistema 13/07/2021
12:15:12

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 14/07/2021
13:00:44

Srs. Licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão pública do Pregão TCMRJ
6/2021

Pregoeiro 14/07/2021
13:01:06

digo Pregão TCMRJ 11/2021

Pregoeiro 14/07/2021
13:01:59

Retornamos a fase de aceitação da proposta, tendo em vista a decisão da
autoridade superior do TCMRJ que julgou procedente o recurso interposto pela
empresa SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI

contra decisão proferida pelo Pregoeiro, que a inabilitou, nos termos constantes
da Ata do dia 23/06/2021.

Pregoeiro 14/07/2021
13:05:32

Srs. Licitantes, tendo em vista a aprovação da proposta apresentada pela
empresa SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI,

realizarei a aceitação no Sistema.
Pregoeiro 14/07/2021

13:08:52
Srs. Licitantes, conforme previsto no item 12.9.1 do Edital, a Qualificação

Técnica será comprovada mediante a apresentação de Atestado(s) de
Capacidade Técnica Operacional, em nome do licitante, emitido por entidade de
direito público ou privado, que comprove aptidão para desempenho, de forma

satisfatória, de atividade pertinente e compatível(continua)
Pregoeiro 14/07/2021

13:09:15
(continua) com os serviços objeto desta licitação.

Pregoeiro 14/07/2021
13:10:14

No item 12.9.1.1 do Edital, está estabelecido que considerar-se-á como
compatível a comprovação de capacidade técnica-operacional na ELABORAÇÃO

DE PROJETO de instalação/modernização de sistema de telefonia fixa com o
quantitativo mínimo de 100 (cem) ramais analógicos/digitais.

Pregoeiro 14/07/2021
13:11:29

Para SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI -
Acerca das considerações supra questiono:

Pregoeiro 14/07/2021
13:12:12

Para SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr
Licitante, dentre os Atestados de Capacidade Técnica Operacional apresentados

há algum(ns) em que foi realizada a ELABORAÇÃO DE PROJETO de
instalação/modernização de sistema de telefonia fixa com o quantitativo

mínimo de cem ramais analógicos/digitais, conforme o item 12.9.1.1 do Edital ?
Pregoeiro 14/07/2021

13:12:36
Para SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI -

Aguardaremos por 15 minutos sua manifestação.
26.592.209/0001-

85
14/07/2021
13:19:25

Boa tarde Sr Pregoeiro. Sim, dentre os que foi apresentado existe a elaboração
do projeto. Entretanto, o atestado constando o texto de ELABORAÇAO DE

PROJETO, não possuímos de imediato. Preciso solicitar um atestado
complementar para apresentar.

Pregoeiro 14/07/2021
13:26:16

Para SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI -
Sr.Licitante, solicito que me informe em qual(is) atestados de capacidade
técnica operacional apresentados foi efetivamente prestado o serviço de

ELABORAÇÃO DE PROJETO.
26.592.209/0001-

85
14/07/2021
13:35:07

O Atestado da Obra Gran Park realizado em vitoria-ES foi uma obra por
exemplo que foi refeito o Projeto em conjunto com a empresa Cyrela em

conjunto com a empresa Sertech. Posso solicitar o atestado complementar
sobre essa questão se necessario.

Pregoeiro 14/07/2021
13:41:05

Para SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr.
Licitante, solicito que liste, de forma taxativa, dentre os atestados

apresentados, em quais foram prestados o serviço de elaboração de projeto?
26.592.209/0001-

85
14/07/2021
13:46:46

Atestado de nome - Atestado CYRELA - neste atestado consta duas obras, me
refiro a OBRA GRAN PARC que foi disposto uma central PABX de 1520 ramais

26.592.209/0001-
85

14/07/2021
13:48:49

No atestado não consta o texto Elaboração de Projeto, mas fizemos a
Elaboração do Projeto em conjunto com a empresa Cyrela, conforme ressaltei,

posso solicitar uma carta atestado que complementa essa informação, caso seja
necessário.

Pregoeiro 14/07/2021
13:52:19

Para SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr.
Licitante, entendido.
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Pregoeiro 14/07/2021
13:55:24

Para SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Para
fins de confirmação, há algum outro, dentre os atestados de capacidade técnica

apresentados, que tenha tenha sido executada a elaboração do projeto?
26.592.209/0001-

85
14/07/2021
14:00:01

Sim. Mas no atestado acabou nao sendo citado o sistema de Interfonia, acabou
sendo mais voltado para o sistema de CFTV e Controle de Acesso. Mas posso

providenciar o complemento também Sr Pregoeiro, se achar necessário.
Pregoeiro 14/07/2021

14:01:36
Para SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr.

Licitante, entendido.
26.592.209/0001-

85
14/07/2021
14:02:30

Foquei no atestado do Gran Parc, pois devido ao tamanho da obra, suporta bem
o que foi solicitado no edital, pois foi um projeto realizado para ate 1520 ramais

Sistema 14/07/2021
14:12:42

Senhor fornecedor SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI, CNPJ/CPF: 26.592.209/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao

ítem 1.
Pregoeiro 14/07/2021

14:13:55
Para SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr.
Licitante, solicitamos que sejam encaminhadas, VIA SISTEMA, cópia(s) da(s)

nota(s) fiscal(is) ou dos contratos que deram suporte às contratações que
constam nos Atestados apresentados em que foi prestado o serviço de

ELABORAÇÃO DE PROJETO, no prazo de 3 (três) horas, de acordo com o item
12.4 do Edital.

Pregoeiro 14/07/2021
15:50:06

Para SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr
Licitante, estamos aguardando o envio da documentação complementar que

comprove a ELABORAÇÂO DE PROJETO de instalação/modernização de sistema
de telefonia fixa com o quantitativo mínimo de cem ramais analógicos/digitais,

conforme o item 12.9.1.1 do Edital.O prazo se encerra às 17:14hs.
26.592.209/0001-

85
14/07/2021
15:53:23

Sr Pregoeiro estou aguardando o setor enviar o contrato ou notas fiscais
referente ao atestado em questão

26.592.209/0001-
85

14/07/2021
17:07:17

Sr Pregoeiro, infelizmente não temos notas fiscais e contrato com o texto
Elaboração de Projetos, visto que, geralmente em nossos contratos já constam
intrínsecos as atividades de Elaboração de Projeto nos serviços contratados e

são apresentados como Instalação de sistema de PABX, Interfonia, Controle de
Acesso e CFTV. Projeto faz parte do valor de servicos.

26.592.209/0001-
85

14/07/2021
17:07:32

Entretanto se nos permitir podemos solicitar uma carta do cliente informando
sobre a inserção do texto como Elaboração de Projeto, complementando a

informação do atestado já enviado na proposta.
26.592.209/0001-

85
14/07/2021
17:08:46

Internamento teremos que proceder exemplicando cada tipo de serviço para
nao ocorrer mais essa situação

Pregoeiro 14/07/2021
17:13:34

Para SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Sr.
Licitante, informamos que não é possível prorrogar o prazo concedido por falta

de previsão editalícia.O prazo se encerra ás 17:14hs.
Sistema 14/07/2021

17:15:15
Senhor fornecedor SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI, CNPJ/CPF: 26.592.209/0001-85, o prazo para envio de anexo para o

ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 14/07/2021

17:16:41
Srs. Licitantes a sessão será suspensa. Retornaremos no dia 16/07/2021, às

13:00 h.
Pregoeiro 16/07/2021

13:00:46
Srs. Licitantes, boa tarde. Está reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico

TCMRJ 11/2021.
Pregoeiro 16/07/2021

13:04:43
O pregão em tela encontra-se na fase de habilitação. Antes de prosseguirmos

faz-se oportuno algumas considerações:
Pregoeiro 16/07/2021

13:05:10
(1) O Pregão trata da ELABORAÇÃO DE PROJETO de modernização/atualização

tecnológica do sistema de telefonia fixa do TCMRJ e não de sua execução.
Pregoeiro 16/07/2021

13:07:00
(2) O Edital do Pregão em tela foi divulgado no dia 08/06/2021 e, no texto

original do item 12.9.1.1 já havia o seguinte comando: “Considerar-se-á como
compatível a comprovação de capacidade técnica-operacional na ELABORAÇÃO

DE PROJETO de instalação/modernização de sistema de telefonia fixa com o
quantitativo mínimo de 100 (cem) ramais analógicos/digitais”.

Pregoeiro 16/07/2021
13:07:38

(3) Após regular Sessão pública do dia 22/06/2021, antes da inabilitação da
empresa SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, o

pregoeiro questionou a empresa sobre a falta de evidência da Elaboração de
Projeto nos atestados de capacidade técnica apresentados e deu prazo para

manifestação.
Pregoeiro 16/07/2021

13:08:21
(4) A empresa não expressou qualquer justificativa que levasse este Pregoeiro
a entender haver necessidade de diligência para apurações adicionais, pois o

atestado é demasiadamente claro sobre o tema. Desse modo, restou a empresa
inabilitada.

Pregoeiro 16/07/2021
13:08:53

(5) Adiante, a empresa SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI ingressou com recurso contra a decisão de inabilitação
proferida pelo Sr. Pregoeiro, pois segundo a empresa na peça recursal “todos
os trabalhos realizados neste setor executados pelo Grupo, inicia-se com a

CONFECÇÃO DO PROJETO conforme necessidade dos clientes ...”. (continuação)
Pregoeiro 16/07/2021

13:09:13
(Continua) Este recurso foi julgado procedente pelo Sr. Secretário Geral de

Administração, conforme publicação DO Rio de 12/07/2021.
Pregoeiro 16/07/2021 (6) O pregão TCMRJ foi reaberto dia 14/07/2021 ás 13h e, dado que os
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13:10:20 atestados não tinham indícios mínimos para que se fosse aberta diligência,
tanto em seu conteúdo próprio quanto na manifestação do licitante quando

solicitada [ver (4)], pediu-se ao Licitante de forma REITERADA que listasse em
quais atestados houve precisamente o serviço de (continuação)

Pregoeiro 16/07/2021
13:11:11

(continua)elaboração de projetos, (continuação)

Pregoeiro 16/07/2021
13:12:45

(Continua) O Licitante listou apenas um atestado expressamente (Cyrella na
obra Gran Park), respondendo as diversas perguntas de modo não conclusivo.

Desse modo, o único atestado que se poderia considerar para eventual
diligência com o Contratante, independente de documentação complementar,

era o atestado supra.
Pregoeiro 16/07/2021

13:13:14
(7) Após, fez-se convocação de documentação que o Licitante teve

conhecimento desde a publicação do Edital (08/06/2021) e que foi assunto do
recurso subscrito por ele próprio; mesmo assim, após o prazo editalício (3

horas), nenhum documento foi apresentado.
Pregoeiro 16/07/2021

13:15:13
(8) Por fim, como o atestado emitido pela Cyrella na obra Gran Park foi o

ÚNICO mencionado pelo Licitante (seja quando da manifestação antes de sua
inabilitação (ver 4), ou na peça recursal (ver 5), ou ainda quando este

pregoeiro pediu para que listasse TODOS OS ATESTADOS em que a
ELABORAÇÃO do projeto foi realizada (ver 6)), fizemos uma

diligência(continua)
Pregoeiro 16/07/2021

13:15:35
(continua) junto ao contratante para complementar as informações constantes

nos Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela SERTECH.
(continuação)

Pregoeiro 16/07/2021
13:16:06

(Continua) Em resposta, via e-mail, a empresa CYRELA (Lead Américas e Gran
Park) informou que a licitante SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO EIRELI não elaborou o projeto referente ao serviço especificado
no Atestado apresentado, tendo prestado apenas o serviço de instalação do

sistema de telefonia. (continuação)
Pregoeiro 16/07/2021

13:16:25
(Continua) A cópia do e-mail encaminhado pela CYRELA com o respectivo

questionamento está disponível para visualização no link abaixo:
Pregoeiro 16/07/2021

13:16:41
http://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14657/Cyrela_PE%2011_2021.pdf

Pregoeiro 16/07/2021
13:22:08

A empresa SERTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
será inabilitada pois não apresentou Atestado(s) de Capacidade Técnica

Operacional comprovando prestação de serviços compatíveis com o objeto
deste Pregão, conforme exigência estabelecida nos itens 12.9.1 e 12.9.1.1 do

Edital.(continuação)
Pregoeiro 16/07/2021

13:23:17
(continua) Adicionalmente, descumpriu o item 12.4 do Edital que se refere ao

envio de documentação de habilitação complementar.
Pregoeiro 16/07/2021

13:24:03
Considerando que a empresa BENTEL COMERCIO SERVICOS DE

TELEINFORMATICA LTDA já teve sua proposta aprovada e já havia sido
habilitada, conforme Ata do dia 23/06/2021, repetirei esse procedimento e

abrirei a fase recursal, de acordo com o item 15.1 do Edital.
Sistema 16/07/2021

13:36:27
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos
para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no

julgamento´.
Pregoeiro 16/07/2021

13:38:20
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/07/2021

às 14:10:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 13/07/2021
12:15:12

Tendo em vista a decisão proferida pelo Secretário Geral de Administração, publicada
no D.O Rio de 12/07/2021, que julgou procedente o recurso impetrado pela empresa
Sertech Consultoria em Tecnologia da Informação Eireli, contra decisão proferida
pelo Pregoeiro que inabilitou a recorrente nos termos da Ata do dia 23/06/2021. .
Reagendado para: 14/07/2021 13:00

Abertura do
prazo

16/07/2021
13:36:27 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

16/07/2021
13:38:20

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/07/2021 às
14:10:00.

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 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
14:15 horas do dia 16 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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PABLO DE ALMEIDA SILVA 
Pregoeiro Oficial

ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ
Equipe de Apoio

FELIPE DE ALMEIDA SOUZA
Equipe de Apoio

HEITOR DA SILVA FERRAZ
Equipe de Apoio

Ver Ata Original   
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