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Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00018/2021

 
Às 15:00 horas do dia 20 de agosto 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 040/100736/2021, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de serviços de
conserto, reparo e construção de visita em teto e parede em gesso acartonado, com fornecimento de todos os materiais (exceto
placas de gesso), a ser executado sob demanda durante um período de 12 meses, conforme condições e especificações
estabelecidas neste Edital e seus Anexos., tendo em vista Retornar a fase de HABILITAÇÃO para, conforme previsto na parte final
do item 8.3 do Edital, possibilitar aos licitantes o direito de acesso aos documentos de habilitação da empresa ARQUESFERA II que
constam no SICAF..

Item: 1
Descrição: Instalação de forro , peça decorativa de gesso - teto , parede
Descrição Complementar: Contratação de serviços de conserto, reparo e construção de visita em teto e parede em gesso
acartonado, com fornecimento de todos os materiais (exceto placas de gesso), a ser executado sob demanda durante um período
de 12 meses, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Máximo Aceitável: R$ 26.700,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ARQUESFERA II CONSTRUCAO E INSTALACAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 20.888,0000 .

Histórico
Item: 1 - Instalação de forro , peça decorativa de gesso - teto , parede

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 19/08/2021
14:34:54 Volta de Fase para Habilitação

Habilitação de
fornecedor

20/08/2021
15:38:10

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ARQUESFERA II CONSTRUCAO E INSTALACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 06.281.676/0001-87, pelo melhor lance de R$ 20.888,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 19/08/2021
14:34:54

Este pregão foi reagendado para 20/08/2021 15:00.

Sistema 19/08/2021
14:34:54

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

Pregoeiro 20/08/2021
15:00:12

Srs. Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 18/2021.

Pregoeiro 20/08/2021
15:05:37

Retornaremos a fase de habilitação para assegurar aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes do SICAF, de modo a dar cumprimento à parte final do item 8.3 do

Edital.
Pregoeiro 20/08/2021

15:08:15
Referente a empresa Arquesfera II Construção e Instalação Ltda.

Pregoeiro 20/08/2021
15:15:25

A documentação de habilitação da empresa ARQUESFERA II CONSTRUCAO E INSTALACAO
LTDA encontra-se disponibilizada para visualização no site TCMRJ através do link:

Pregoeiro 20/08/2021
15:15:38

http://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14836/DOCS_HAB_ARQUESFERA_II.pdf

Pregoeiro 20/08/2021 Aguardaremos 20 minutos para dar tempo aos Licitantes para apreciar dos documentos



15:16:11 supra, após, daremos prosseguimento ao Certame.
Pregoeiro 20/08/2021

15:37:06
Srs Licitantes, participamos que a empresa ARQUESFERA II CONSTRUCAO E INSTALACAO
LTDA cumpriu com a etapa de habilitação (item 12 do Edital). salientando que a habilitação

jurídica e a regularidade fiscal/trabalhista foi verificada por meio do SICAF, (continua)
Pregoeiro 20/08/2021

15:37:30
(Continuação) conforme previsto nos itens 8.3 e 12.3 do Edital. Sendo assim, realizaremos

no Sistema, a habilitação da citada empresa, com a abertura do prazo para eventual
registro de intenção de recurso.

Sistema 20/08/2021
15:38:10

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 20/08/2021
15:38:56

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/08/2021 às 16:10:00.

Pregoeiro 20/08/2021
16:13:01

Srs Licitantes, estamos encerrando o Certame. Obrigado a todos pela participação.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 19/08/2021
14:34:54

Retornar a fase de HABILITAÇÃO para, conforme previsto na parte final do item 8.3 do Edital,
possibilitar aos licitantes o direito de acesso aos documentos de habilitação da empresa
ARQUESFERA II que constam no SICAF. . Reagendado para: 20/08/2021 15:00

Abertura do prazo 20/08/2021
15:38:10 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

20/08/2021
15:38:56 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/08/2021 às 16:10:00.

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 16:15 horas do dia 20 de agosto de 2021, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
PABLO DE ALMEIDA SILVA 
Pregoeiro Oficial

ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ
Equipe de Apoio

HEITOR DA SILVA FERRAZ
Equipe de Apoio

THIAGO CORREIA DO NASCIMENTO
Equipe de Apoio
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