
Pregão Eletrônico

925465.452022 .32358 .5060 .100085583

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00045/2022

Às 13:00 horas do dia 23 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados
pelo instrumento legal Portaria SGA nº 005/2022 de 05/03/2022, 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 040/101029/2022, para realizar os procedimentos relativos
ao Pregão nº 00045/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Fornecimento, incluindo a instalação, de quadros de vidro para o Tribunal
de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, a serem fornecidos sob demanda pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as
especificações e 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 - Grupo 1
Descrição: Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura
Descrição Complementar: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”, cada vidro com no mínimo 6
mm de espessura, medindo 63cm x 73cm (L x A), contendo 4 furos para fixação (2 na parte superior e 2 na parte inferior), de acordo com as
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência – T.R.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 10.080,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 8.567,2300 e com valor negociado a R$ 8.567,2000 .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura
Descrição Complementar: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”, cada vidro com no mínimo 6
mm de espessura, medindo 163cm x 73cm (L x A), contendo 6 furos para fixação (3 na parte superior e 3 na parte inferior), de acordo com as
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência – T.R.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 7.245,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.120,9900 e com valor negociado a R$ 7.120,9600 .

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura
Descrição Complementar: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”, cada vidro com no mínimo 6
mm de espessura, medindo 120cm x 80cm (L x A), contendo 6 furos para fixação (3 na parte superior e 3 na parte inferior), de acordo com as
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência – T.R.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 3.906,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.962,7600 e com valor negociado a R$ 3.962,7000 .

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 21.231,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 19.650,9800 e com valor negociado a R$ 19.650,8600 .

Itens do grupo:

 1 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

 2 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

 3 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
25.012.811/0001-33 JDL SERVICOS INDUSTRIAIS,

NAVAIS E CIVIS LTDA
Sim Sim 20 R$ 406,6600 R$ 8.133,2000 23/08/2022

12:19:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 63cm x 73cm (L x A), contendo 4 furos para fixação (2 na parte superior e
2 na parte inferior). Os vidros deverão ter cantos retos e polidos, não apresentando áreas de cortes ou pontiagudas, e devem possuir
lapidação reta. tampa), tipo cromado com brilho, com kit contendo todos os elementos necessários (parafuso, buchas, etc) para
permitir a perfeita afixação na parede, suportando os dois vidros que compõem o quadro. A tampa e o tubo do



prolongador/espaçador devem se encaixar perfeitamente um no outro, após a inserção dos vidros, sustentando-os de forma segura e
estável. O quadro deverá ser afixado na parede em 4 pontos, através de prolongadores/espaçadores redondos, com diâmetro de
aproximadamente 2cm, confeccionados em aço inoxidável (tubo e 
Porte da empresa: ME/EPP

10.535.534/0001-76 EDER TADEU GOZZO Sim Sim 20 R$ 503,0000 R$ 10.060,0000 23/08/2022
12:48:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 63cm x 73cm (L x A), contendo 4 furos para fixação (2 na parte superior e
2 na parte inferior), de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência – T.R. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.989.977/0001-86 MOLDURAS PEREIRA LTDA Sim Sim 20 R$ 504,0000 R$ 10.080,0000 22/08/2022
16:17:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: uadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 63cm x 73cm (L x A), contendo 4 furos para fixação (2 na parte superior e
2 na parte inferior), de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência – T.R. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.637.053/0001-20 SUPER MIL REPRESENTACOES
EIRELI

Sim Sim 20 R$ 504,0000 R$ 10.080,0000 23/08/2022
08:12:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 63cm x 73cm (L x A), contendo 4 furos para fixação (2 na parte superior e
2 na parte inferior). Os vidros deverão ter cantos retos e polidos, não apresentando áreas de cortes ou pontiagudas, e devem possuir
lapidação reta. O quadro deverá ser afixado na parede em 4 pontos, através de prolongadores/espaçadores redondos, com diâmetro
de aproximadamente 2cm, confeccionados em aço inoxidável (tubo e tampa), tipo cromado com brilho, com kit contendo todos os
elementos necessários (parafuso, buchas, etc) para permitir a perfeita afixação na parede, suportando os dois vidros que compõem o
quadro. A tampa e o tubo do prolongador/espaçador devem se encaixar perfeitamente um no outro, após a inserção dos vidros,
sustentando-os de forma segura e estável. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.633.305/0001-90 SUNSHINE ARTES EIRELI Sim Sim 20 R$ 504,0000 R$ 10.080,0000 23/08/2022
12:24:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 63cm x 73cm (L x A), contendo 4 furos para fixação (2 na parte superior e
2 na parte inferior). Os vidros deverão ter cantos retos e polidos, não apresentando áreas de cortes ou pontiagudas, e devem possuir
lapidação reta. O quadro deverá ser afixado na parede em 4 pontos, através de prolongadores/espaçadores redondos, com diâmetro
de aproximadamente 2cm, confeccionados em aço inoxidável (tubo e tampa), tipo cromado com brilho, com kit contendo todos os
elementos necessários (parafuso, buchas, etc) para permitir a perfeita afixação na parede, suportando os dois vidros que compõem o
quadro. A tampa e o tubo do prolongador/espaçador devem se encaixar perfeitamente um no outro, após a inserção dos vidros,
sustentando-os de forma segura e estável. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.603.346/0001-04 R R COMERCIO E MANUTENCAO
LTDA

Sim Sim 20 R$ 5.000,0000 R$ 100.000,0000 22/08/2022
20:45:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo sanduíche,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 63cm x 73cm (L x A), contendo 4 furos para fixação (2 na parte superior e
2 na parte inferior). Os vidros deverão ter cantos retos e polidos, não apresentando áreas de cortes ou pontiagudas, e devem possuir
lapidação reta. O quadro deverá ser afixado na parede em 4 pontos, através de prolongadores/espaçadores redondos, com diâmetro
de aproximadamente 2cm, confeccionados em aço inoxidável (tubo e tampa), tipo cromado com brilho, com kit contendo todos os
elementos necessários (parafuso, buchas, etc) para permitir a perfeita afixação na parede, suportando os dois vidros que compõem o
quadro. A tampa e o tubo do prolongador/espaçador devem se encaixar perfeitamente um no outro, após a inserção dos vidros,
sustentando-os de forma segura e estável. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000 34.603.346/0001-04 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 10.080,0000 08.637.053/0001-20 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 10.080,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 10.080,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 10.060,0000 10.535.534/0001-76 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 8.133,2000 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 8.132,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:11:18:540

* R$ 8,1300 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:11:58:243
R$ 8.125,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:12:17:717
R$ 8.126,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:13:04:840
R$ 8.124,0000 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:16:00:467
R$ 8.122,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:16:34:267
R$ 8.120,0000 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:17:00:563
R$ 9.000,0000 08.637.053/0001-20 23/08/2022 13:17:05:053
R$ 8.121,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:17:10:093
R$ 8.118,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:17:14:820
R$ 8.500,0000 08.637.053/0001-20 23/08/2022 13:17:18:413
R$ 8.117,0000 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:17:46:183
R$ 8.118,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:18:03:060
R$ 8.110,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:18:08:117
R$ 8.112,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:18:45:767
R$ 8.105,0000 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:22:53:623
R$ 8.106,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:23:08:877
R$ 8.100,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:23:20:247
R$ 8.101,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:23:41:680
R$ 8.099,5000 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:25:02:080
R$ 8.000,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:25:11:510
R$ 8.001,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:25:34:397
R$ 8.567,2300 34.603.346/0001-04 23/08/2022 13:26:08:723
R$ 7.448,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:27:25:967



R$ 7.440,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:27:34:530
R$ 7.439,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:28:54:060
R$ 7.430,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:29:04:120
R$ 7.429,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:30:07:473
R$ 7.420,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:30:13:900
R$ 7.410,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:30:43:197
R$ 7.400,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:30:59:690
R$ 7.399,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:31:28:387
R$ 7.395,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:31:41:070
R$ 7.394,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:32:20:687
R$ 7.300,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:32:31:870
R$ 7.200,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:32:42:560
R$ 7.150,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:33:00:753
R$ 4.650,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:34:38:687
R$ 6.287,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:36:17:650
R$ 7.900,0000 08.637.053/0001-20 23/08/2022 13:37:07:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Exclusão
de lance

23/08/2022
13:12:47 Lance excluído no valor de R$ 8,1300.

Recusa de
proposta

23/08/2022
15:00:23

Recusa da proposta. Fornecedor: MOLDURAS PEREIRA LTDA, CNPJ/CPF: 17.989.977/0001-86, pelo melhor lance de R$
4.650,0000. Motivo: Empresa ofertou preço inexequível, conforme relatado pela empresa no chat (23/08/2022
14:43:07).

Aceite de
proposta

23/08/2022
16:44:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUNSHINE ARTES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.633.305/0001-90, pelo melhor lance
de R$ 6.287,0000 e com valor negociado a R$ 6.280,0000. Motivo: Valor negociado conforme proposta de preços
enviada via sistema

Inabilitação
de
fornecedor

24/08/2022
13:01:47

Inabilitação da proposta. Fornecedor: SUNSHINE ARTES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.633.305/0001-90, pelo melhor lance de
R$ 6.287,0000. Motivo: Empresa não apresentou Atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove(m) a aptidão para
desempenho, de forma satisfatória, de serviços similares ao objeto da presente licitação em quantidade compatível com
o exigido no item 13.9.1.1.

Recusa de
proposta

24/08/2022
15:22:02

Recusa da proposta. Fornecedor: SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.637.053/0001-20, pelo melhor
lance de R$ 7.900,0000. Motivo: Empresa não atendeu a convocação do Pregoeiro, conforme disposto na parte final do
item 12.8 do Edital.

Recusa de
proposta

24/08/2022
16:05:15

Recusa da proposta. Fornecedor: JDL SERVICOS INDUSTRIAIS, NAVAIS E CIVIS LTDA, CNPJ/CPF: 25.012.811/0001-33,
pelo melhor lance de R$ 8.099,5000. Motivo: Ramo de atividade da empresa não é compatível com o objeto desta
Licitação, descumprindo o disposto no item 7.1 do Edital.

Aceite de
proposta

26/08/2022
12:38:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04, pelo
melhor lance de R$ 8.567,2300 e com valor negociado a R$ 8.567,2000. Motivo: Valor negociado de R$ 8.567,20
conforme proposta encaminhada pela empresa.

Habilitação
de
fornecedor

26/08/2022
14:06:25

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04,
pelo melhor lance de R$ 8.567,2300 e com valor negociado a R$ 8.567,2000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
25.012.811/0001-33 JDL SERVICOS INDUSTRIAIS,

NAVAIS E CIVIS LTDA
Sim Sim 7 R$ 998,2800 R$ 6.987,9600 23/08/2022

12:19:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 163cm x 73cm (L x A), contendo 6 furos para fixação (3 na parte superior e
3 na parte inferior).Os vidros deverão ter cantos retos e polidos, não apresentando áreas de cortes ou pontiagudas, e devem possuir
lapidação reta. O quadro deverá ser afixado na parede em 6 pontos, através de prolongadores/espaçadores redondos, com diâmetro
de aproximadamente 2cm, confeccionados em aço inoxidável (tubo e tampa), tipo cromado com brilho, com kit contendo todos os
elementos necessários (parafuso, buchas, etc) para permitir a perfeita afixação na parede, suportando os dois vidros que compõem o
quadro. A tampa e o tubo do prolongador/espaçador devem se encaixar perfeitamente um no outro, após a inserção dos vidros,
sustentando-os de forma segura e estável. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.535.534/0001-76 EDER TADEU GOZZO Sim Sim 7 R$ 1.034,0000 R$ 7.238,0000 23/08/2022
12:48:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 163cm x 73cm (L x A), contendo 6 furos para fixação (3 na parte superior e
3 na parte inferior), de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência – T.R. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.989.977/0001-86 MOLDURAS PEREIRA LTDA Sim Sim 7 R$ 1.035,0000 R$ 7.245,0000 22/08/2022
16:17:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 163cm x 73cm (L x A), contendo 6 furos para fixação (3 na parte superior e
3 na parte inferior), de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência – T.R. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.637.053/0001-20 SUPER MIL REPRESENTACOES
EIRELI

Sim Sim 7 R$ 1.035,0000 R$ 7.245,0000 23/08/2022
08:12:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 163cm x 73cm (L x A), contendo 6 furos para fixação (3 na parte superior e
3 na parte inferior). Os vidros deverão ter cantos retos e polidos, não apresentando áreas de cortes ou pontiagudas, e devem possuir
lapidação reta. O quadro deverá ser afixado na parede em 6 pontos, através de prolongadores/espaçadores redondos, com diâmetro
de aproximadamente 2cm, confeccionados em aço inoxidável (tubo e tampa), tipo cromado com brilho, com kit contendo todos os



elementos necessários (parafuso, buchas, etc) para permitir a perfeita afixação na parede, suportando os dois vidros que compõem o
quadro. A tampa e o tubo do prolongador/espaçador devem se encaixar perfeitamente um no outro, após a inserção dos vidros,
sustentando-os de forma segura e estável. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.633.305/0001-90 SUNSHINE ARTES EIRELI Sim Sim 7 R$ 1.035,0000 R$ 7.245,0000 23/08/2022
12:24:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 163cm x 73cm (L x A), contendo 6 furos para fixação (3 na parte superior e
3 na parte inferior). Os vidros deverão ter cantos retos e polidos, não apresentando áreas de cortes ou pontiagudas, e devem possuir
lapidação reta. O quadro deverá ser afixado na parede em 6 pontos, através de prolongadores/espaçadores redondos, com diâmetro
de aproximadamente 2cm, confeccionados em aço inoxidável (tubo e tampa), tipo cromado com brilho, com kit contendo todos os
elementos necessários (parafuso, buchas, etc) para permitir a perfeita afixação na parede, suportando os dois vidros que compõem o
quadro. A tampa e o tubo do prolongador/espaçador devem se encaixar perfeitamente um no outro, após a inserção dos vidros,
sustentando-os de forma segura e estável. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.603.346/0001-04 R R COMERCIO E MANUTENCAO
LTDA

Sim Sim 7 R$ 5.000,0000 R$ 35.000,0000 22/08/2022
20:45:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo sanduíche,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 163cm x 73cm (L x A), contendo 6 furos para fixação (3 na parte superior e
3 na parte inferior). Os vidros deverão ter cantos retos e polidos, não apresentando áreas de cortes ou pontiagudas, e devem possuir
lapidação reta. O quadro deverá ser afixado na parede em 6 pontos, através de prolongadores/espaçadores redondos, com diâmetro
de aproximadamente 2cm, confeccionados em aço inoxidável (tubo e tampa), tipo cromado com brilho, com kit contendo todos os
elementos necessários (parafuso, buchas, etc) para permitir a perfeita afixação na parede, suportando os dois vidros que compõem o
quadro. A tampa e o tubo do prolongador/espaçador devem se encaixar perfeitamente um no outro, após a inserção dos vidros,
sustentando-os de forma segura e estável. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 35.000,0000 34.603.346/0001-04 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 7.245,0000 08.637.053/0001-20 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 7.245,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 7.245,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 7.238,0000 10.535.534/0001-76 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 6.987,9600 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 6.987,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:11:26:460

* R$ 6,9900 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:12:23:727
R$ 6.895,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:12:47:160
R$ 6.896,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:13:23:137
R$ 6.894,0000 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:16:30:553
R$ 6.890,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:16:40:520
R$ 6.888,0000 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:17:14:233
R$ 6.885,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:17:20:277
R$ 6.886,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:17:27:767
R$ 6.884,0000 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:18:07:133
R$ 6.880,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:18:13:580
R$ 6.881,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:19:03:253
R$ 6.879,0000 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:23:22:580
R$ 6.875,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:23:28:793
R$ 6.876,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:24:11:033
R$ 6.874,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:25:59:070
R$ 6.870,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:26:02:707
R$ 7.120,9900 34.603.346/0001-04 23/08/2022 13:26:08:757
R$ 6.200,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:28:01:863
R$ 6.000,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:28:12:850
R$ 5.999,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:29:04:087
R$ 5.980,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:29:15:030
R$ 5.970,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:29:59:193
R$ 5.960,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:30:06:133
R$ 5.950,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:30:27:387
R$ 5.900,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:31:06:030
R$ 5.899,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:31:57:053
R$ 5.895,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:32:37:113
R$ 5.800,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:32:48:960
R$ 5.780,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:32:56:467
R$ 5.770,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:33:58:770
R$ 4.280,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:34:20:257
R$ 6.300,0000 08.637.053/0001-20 23/08/2022 13:37:22:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Exclusão
de lance

23/08/2022
13:12:51 Lance excluído no valor de R$ 6,9900.

Recusa de
proposta

23/08/2022
15:00:23

Recusa da proposta. Fornecedor: MOLDURAS PEREIRA LTDA, CNPJ/CPF: 17.989.977/0001-86, pelo melhor lance de R$
4.280,0000. Motivo: Empresa ofertou preço inexequível, conforme relatado pela empresa no chat (23/08/2022
14:43:07).

Aceite de 23/08/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUNSHINE ARTES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.633.305/0001-90, pelo melhor lance



proposta 16:44:43 de R$ 5.770,0000 e com valor negociado a R$ 5.768,0000. Motivo: Valor negociado conforme proposta de preços
enviada via sistema

Inabilitação
de
fornecedor

24/08/2022
13:01:47

Inabilitação da proposta. Fornecedor: SUNSHINE ARTES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.633.305/0001-90, pelo melhor lance de
R$ 5.770,0000. Motivo: Empresa não apresentou Atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove(m) a aptidão para
desempenho, de forma satisfatória, de serviços similares ao objeto da presente licitação em quantidade compatível com
o exigido no item 13.9.1.1.

Recusa de
proposta

24/08/2022
15:22:02

Recusa da proposta. Fornecedor: SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.637.053/0001-20, pelo melhor
lance de R$ 6.300,0000. Motivo: Empresa não atendeu a convocação do Pregoeiro, conforme disposto na parte final do
item 12.8 do Edital.

Recusa de
proposta

24/08/2022
16:05:15

Recusa da proposta. Fornecedor: JDL SERVICOS INDUSTRIAIS, NAVAIS E CIVIS LTDA, CNPJ/CPF: 25.012.811/0001-33,
pelo melhor lance de R$ 6.879,0000. Motivo: Ramo de atividade da empresa não é compatível com o objeto desta
Licitação, descumprindo o disposto no item 7.1 do Edital.

Aceite de
proposta

26/08/2022
12:38:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04, pelo
melhor lance de R$ 7.120,9900 e com valor negociado a R$ 7.120,9600. Motivo: Valor negociado de R$ 7.120,96
conforme proposta encaminhada pela empresa.

Habilitação
de
fornecedor

26/08/2022
14:06:25

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04,
pelo melhor lance de R$ 7.120,9900 e com valor negociado a R$ 7.120,9600.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 3 - Grupo 1 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
10.535.534/0001-76 EDER TADEU GOZZO Sim Sim 7 R$ 557,0000 R$ 3.899,0000 23/08/2022

12:48:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 120cm x 80cm (L x A), contendo 6 furos para fixação (3 na parte superior e
3 na parte inferior), de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência – T.R. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.989.977/0001-86 MOLDURAS PEREIRA LTDA Sim Sim 7 R$ 558,0000 R$ 3.906,0000 22/08/2022
16:17:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 120cm x 80cm (L x A), contendo 6 furos para fixação (3 na parte superior e
3 na parte inferior), de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência – T.R. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.637.053/0001-20 SUPER MIL REPRESENTACOES
EIRELI

Sim Sim 7 R$ 558,0000 R$ 3.906,0000 23/08/2022
08:12:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 120cm x 80cm (L x A), contendo 6 furos para fixação (3 na parte superior e
3 na parte inferior). Os vidros deverão ter cantos retos e polidos, não apresentando áreas de cortes ou pontiagudas, e devem possuir
lapidação reta. O quadro deverá ser afixado na parede em 6 pontos, através de prolongadores/espaçadores redondos, com diâmetro
de aproximadamente 2cm, confeccionados em aço inoxidável (tubo e tampa), tipo cromado com brilho, com kit contendo todos os
elementos necessários (parafuso, buchas, etc) para permitir a perfeita afixação na parede, suportando os dois vidros que compõem o
quadro. A tampa e o tubo do prolongador/espaçador devem se encaixar perfeitamente um no outro, após a inserção dos vidros,
sustentando-os de forma segura e estável. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.633.305/0001-90 SUNSHINE ARTES EIRELI Sim Sim 7 R$ 558,0000 R$ 3.906,0000 23/08/2022
12:24:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 120cm x 80cm (L x A), contendo 6 furos para fixação (3 na parte superior e
3 na parte inferior). Os vidros deverão ter cantos retos e polidos, não apresentando áreas de cortes ou pontiagudas, e devem possuir
lapidação reta. O quadro deverá ser afixado na parede em 6 pontos, através de prolongadores/espaçadores redondos, com diâmetro
de aproximadamente 2cm, confeccionados em aço inoxidável (tubo e tampa), tipo cromado com brilho, com kit contendo todos os
elementos necessários (parafuso, buchas, etc) para permitir a perfeita afixação na parede, suportando os dois vidros que compõem o
quadro. A tampa e o tubo do prolongador/espaçador devem se encaixar perfeitamente um no outro, após a inserção dos vidros,
sustentando-os de forma segura e estável. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.012.811/0001-33 JDL SERVICOS INDUSTRIAIS,
NAVAIS E CIVIS LTDA

Sim Sim 7 R$ 868,4000 R$ 6.078,8000 23/08/2022
12:19:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo “sanduíche”,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 120cm x 80cm (L x A), contendo 6 furos para fixação (3 na parte superior e
3 na parte inferior). Os vidros deverão ter cantos retos e polidos, não apresentando áreas de cortes ou pontiagudas, e devem possuir
lapidação reta. O quadro deverá ser afixado na parede em 6 pontos, através de prolongadores/espaçadores redondos, com diâmetro
de aproximadamente 2cm, confeccionados em aço inoxidável (tubo e tampa), tipo cromado com brilho, com kit contendo todos os
elementos necessários (parafuso, buchas, etc) para permitir a perfeita afixação na parede, suportando os dois vidros que compõem o
quadro. A tampa e o tubo do prolongador/espaçador devem se encaixar perfeitamente um no outro, após a inserção dos vidros,
sustentando-os de forma segura e estável. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.603.346/0001-04 R R COMERCIO E MANUTENCAO
LTDA

Sim Sim 7 R$ 5.000,0000 R$ 35.000,0000 22/08/2022
20:45:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de vidro, composto por 2 (dois) vidros incolores, montagem tipo sanduíche,
cada vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 120cm x 80cm (L x A), contendo 6 furos para fixação (3 na parte superior e
3 na parte inferior). Os vidros deverão ter cantos retos e polidos, não apresentando áreas de cortes ou pontiagudas, e devem possuir
lapidação reta. O quadro deverá ser afixado na parede em 6 pontos, através de prolongadores/espaçadores redondos, com diâmetro
de aproximadamente 2cm, confeccionados em aço inoxidável (tubo e tampa), tipo cromado com brilho, com kit contendo todos os
elementos necessários (parafuso, buchas, etc) para permitir a perfeita afixação na parede, suportando os dois vidros que compõem o
quadro. A tampa e o tubo do prolongador/espaçador devem se encaixar perfeitamente um no outro, após a inserção dos vidros,
sustentando-os de forma segura e estável. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 35.000,0000 34.603.346/0001-04 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 6.078,8000 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 3.906,0000 08.637.053/0001-20 23/08/2022 13:00:01:140



R$ 3.906,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 3.906,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 3.899,0000 10.535.534/0001-76 23/08/2022 13:00:01:140
R$ 3.895,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:11:34:080
R$ 3.896,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:13:44:163
R$ 3.894,0000 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:18:33:233
R$ 3.892,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:18:39:820
R$ 3.893,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:19:20:527
R$ 3.891,0000 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:20:59:900
R$ 3.890,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:21:09:640
R$ 3.891,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:21:22:340
R$ 3.888,0000 25.012.811/0001-33 23/08/2022 13:23:42:837
R$ 3.885,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:23:56:513
R$ 3.886,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:24:25:600
R$ 3.962,7600 34.603.346/0001-04 23/08/2022 13:26:08:817
R$ 3.880,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:28:21:540
R$ 3.780,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:28:28:170
R$ 3.779,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:29:22:507
R$ 3.775,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:29:32:700
R$ 3.774,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:30:34:580
R$ 3.770,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:31:12:513
R$ 3.769,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:32:32:893
R$ 3.700,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:32:40:650
R$ 3.699,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:32:56:497
R$ 3.695,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:33:04:963
R$ 3.370,0000 17.989.977/0001-86 23/08/2022 13:33:49:630
R$ 3.299,0000 33.633.305/0001-90 23/08/2022 13:37:37:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

23/08/2022
15:00:23

Recusa da proposta. Fornecedor: MOLDURAS PEREIRA LTDA, CNPJ/CPF: 17.989.977/0001-86, pelo melhor lance de R$
3.370,0000. Motivo: Empresa ofertou preço inexequível, conforme relatado pela empresa no chat (23/08/2022
14:43:07).

Aceite de
proposta

23/08/2022
16:44:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUNSHINE ARTES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.633.305/0001-90, pelo melhor lance
de R$ 3.299,0000 e com valor negociado a R$ 3.297,0000. Motivo: Valor negociado conforme proposta de preços
enviada via sistema

Inabilitação
de
fornecedor

24/08/2022
13:01:47

Inabilitação da proposta. Fornecedor: SUNSHINE ARTES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.633.305/0001-90, pelo melhor lance de
R$ 3.299,0000. Motivo: Empresa não apresentou Atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove(m) a aptidão para
desempenho, de forma satisfatória, de serviços similares ao objeto da presente licitação em quantidade compatível com
o exigido no item 13.9.1.1.

Recusa de
proposta

24/08/2022
15:22:02

Recusa da proposta. Fornecedor: SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.637.053/0001-20, pelo melhor
lance de R$ 3.906,0000. Motivo: Empresa não atendeu a convocação do Pregoeiro, conforme disposto na parte final do
item 12.8 do Edital.

Recusa de
proposta

24/08/2022
16:05:15

Recusa da proposta. Fornecedor: JDL SERVICOS INDUSTRIAIS, NAVAIS E CIVIS LTDA, CNPJ/CPF: 25.012.811/0001-33,
pelo melhor lance de R$ 3.888,0000. Motivo: Ramo de atividade da empresa não é compatível com o objeto desta
Licitação, descumprindo o disposto no item 7.1 do Edital.

Aceite de
proposta

26/08/2022
12:38:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04, pelo
melhor lance de R$ 3.962,7600 e com valor negociado a R$ 3.962,7000. Motivo: Valor negociado de R$ 3.962,70
conforme proposta encaminhada pela empresa.

Habilitação
de
fornecedor

26/08/2022
14:06:25

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04,
pelo melhor lance de R$ 3.962,7600 e com valor negociado a R$ 3.962,7000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
HISTÓRICO DO Grupo 1

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
10.535.534/0001-76 EDER TADEU GOZZO Sim Sim - R$ 21.197,0000 23/08/2022

12:48:42
25.012.811/0001-33 JDL SERVICOS INDUSTRIAIS, NAVAIS E CIVIS

LTDA
Sim Sim - R$ 21.199,9600 23/08/2022

12:19:09
17.989.977/0001-86 MOLDURAS PEREIRA LTDA Sim Sim - R$ 21.231,0000 22/08/2022

16:17:21
08.637.053/0001-20 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI Sim Sim - R$ 21.231,0000 23/08/2022

08:12:25
33.633.305/0001-90 SUNSHINE ARTES EIRELI Sim Sim - R$ 21.231,0000 23/08/2022

12:24:18
34.603.346/0001-04 R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA Sim Sim - R$ 170.000,0000 22/08/2022

20:45:06

Eventos do Grupo
Evento Data Observações



Encerramento análise de
propostas

23/08/2022
13:03:54

Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 23/08/2022
13:11:01 Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta 23/08/2022
13:33:26 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 23/08/2022
13:33:26

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 16.625,0000 e R$
19.651,0000.

Encerramento 23/08/2022
13:38:27 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada 23/08/2022
13:38:27 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

23/08/2022
15:17:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor SUNSHINE ARTES EIRELI, CNPJ/CPF:
33.633.305/0001-90.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

23/08/2022
16:07:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUNSHINE ARTES EIRELI, CNPJ/CPF:
33.633.305/0001-90.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

23/08/2022
16:19:17

Convocado para envio de anexo o fornecedor SUNSHINE ARTES EIRELI, CNPJ/CPF:
33.633.305/0001-90.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

23/08/2022
16:35:06

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUNSHINE ARTES EIRELI, CNPJ/CPF:
33.633.305/0001-90.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

24/08/2022
13:19:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF:
08.637.053/0001-20.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

24/08/2022
15:22:02

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: SUPER MIL
REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.637.053/0001-20.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

25/08/2022
13:01:14

Convocado para envio de anexo o fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF:
34.603.346/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

25/08/2022
13:24:44

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

25/08/2022
13:46:10

Convocado para envio de anexo o fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF:
34.603.346/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

26/08/2022
07:48:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/08/2022
11:09:45

Convocado para envio de anexo o fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF:
34.603.346/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

26/08/2022
11:19:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/08/2022
11:42:23

Convocado para envio de anexo o fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF:
34.603.346/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

26/08/2022
11:54:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/08/2022
12:15:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF:
34.603.346/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

26/08/2022
12:29:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 23/08/2022
13:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de
propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 3 itens

poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e
18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 23/08/2022
13:00:25

Boa tarde Srs. Licitantes, meu nome é Alberto Paz e, como Pregoeiro, de acordo com o previsto no
parágrafo único do art. 2º da Portaria SGA nº 5, de 16/02/2022, conduzirei o Pregão Eletrônico nº
45/2022, tipo menor preço POR GRUPO, cujo objeto é o fornecimento, incluindo a instalação, de

quadros de vidro, a serem fornecidos sob demanda pelo período de 12 (doze) meses. O certame terá
início com a análise das propostas recebidas.

Pregoeiro 23/08/2022
13:01:22

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

Pregoeiro 23/08/2022
13:02:00

Os participantes devem atentar 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, 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 23/08/2022
13:02:06

Alertamos também quanto à previsão estabelecida nos incisos III e IV do Art. 19º do Decreto
10.024/19: 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 23/08/2022
13:02:19

(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 23/08/2022

13:02:37
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 23/08/2022

13:05:02
Ressaltamos que o Grupo objeto deste Pregão SOMENTE SERÁ ACEITO se estiver com o preço IGUAL

ou INFERIOR ao valor estimado indicados no item 5.1 do Anexo I do Edital, após negociação pelo
chat.

Pregoeiro 23/08/2022 Srs. Licitantes será adotado, na fase de lances, o modo de disputa “aberto e fechado”, de acordo com



13:05:11 o art. 33 do Decreto 10.024/2019.
Pregoeiro 23/08/2022

13:07:11
Dentro de instantes será aberta a fase de lances.

Sistema 23/08/2022
13:10:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-
se conectados.

Sistema 23/08/2022
13:10:01

A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/08/2022
13:11:01

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 23/08/2022
13:11:41

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.
Sistema 23/08/2022

13:12:47
O lance no valor de R$ 8,1300 do item 1 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado

inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema 23/08/2022

13:12:51
O lance no valor de R$ 6,9900 do item 2 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado

inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro 23/08/2022

13:16:26
Srs. Licitantes, 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 23/08/2022

13:18:48
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.

Pregoeiro 23/08/2022
13:23:39

Srs. Licitantes, o Sistema Comprasnet comandará o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da etapa aberta de
lances. Esta fase aleatória transcorrerá pelo período de tempo de até 10 (dez) minutos. Por isto, não

esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Sistema 23/08/2022

13:33:26
A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 16.625,0000

e R$ 19.651,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:38:26 do dia 23/08/2022.
Sistema 23/08/2022

13:38:27
O fornecedor da proposta no valor de R$ 19.650,9800 não enviou lance único e fechado para o item

G1.
Sistema 23/08/2022

13:38:27
O fornecedor da proposta no valor de R$ 18.866,5000 não enviou lance único e fechado para o item

G1.
Sistema 23/08/2022

13:38:27
O item G1 está encerrado.

Sistema 23/08/2022
13:38:28

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 23/08/2022
13:45:47

Para MOLDURAS PEREIRA LTDA - Sr. Licitante, o preço alcançado na fase de lances é 42,07% menor
que o valor estimado pela Administração, sendo assim solicito que CONFIRME NO CHAT se este preço

é perfeitamente exequível, suportando todas as exigências estabelecidas no Edital.
Pregoeiro 23/08/2022

14:01:02
Para MOLDURAS PEREIRA LTDA - Sr. Licitante, estamos aguardando a sua confirmação de que preço

é perfeitamente exequível, suportando todas as exigências estabelecidas no Edital.
17.989.977/0001-86 23/08/2022

14:04:59
Olá, Sr.

17.989.977/0001-86 23/08/2022
14:06:16

Me dá 10 minutos para conferir com meu diretor, pode ser?

Pregoeiro 23/08/2022
14:09:21

Para MOLDURAS PEREIRA LTDA - Sr. Licitante, aguardaremos mais um tempo para que a consulta
possa ser realizada.

17.989.977/0001-86 23/08/2022
14:16:59

Sim, senhor. Conseguimos entregar no valor que fomos propostos. Item 01 - $232,50 unidade item
02 - $611,42 unidade - valor total da proposta: $8.930,00

Pregoeiro 23/08/2022
14:20:53

Para MOLDURAS PEREIRA LTDA - Sr. Licitante, entendido.

Pregoeiro 23/08/2022
14:23:39

Para MOLDURAS PEREIRA LTDA - Sr. Licitante, Vossa Senhoria tem ciência de que o fornecimento
será sob demanda ao longo de 12 (doze) meses, ou seja, não se trata de contratação de entrega

imediata nem em um único pedido?
17.989.977/0001-86 23/08/2022

14:26:41
Sim, a validade desta proposta se dá em 60 dias. Isso?

17.989.977/0001-86 23/08/2022
14:27:06

A instalação também será por conta da empresa?

Pregoeiro 23/08/2022
14:33:03

Para MOLDURAS PEREIRA LTDA - A Administração tem 60 dias para concluir a contratação (emissão
da nota de empenho), neste período o Licitante está obrigado a manter sua proposta. Após a

contratação, começa a correr o período de 12 meses ao longo do qual a Administração pode fazer
pedidos conforme surjam as demandas.

Pregoeiro 23/08/2022
14:34:13

Para MOLDURAS PEREIRA LTDA - O objeto deste Pregão é: Contratação de empresa especializada
para o fornecimento, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, de quadros de vidro para o Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, a serem fornecidos sob demanda pelo período de 12 (doze)

meses, de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência – T.R.
Pregoeiro 23/08/2022

14:35:48
Para MOLDURAS PEREIRA LTDA - Portanto, a proposta deve considerar os custos de cada entrega e

da respectiva instalação.
Pregoeiro 23/08/2022

14:42:20
Para MOLDURAS PEREIRA LTDA - Sr. Licitante, aguardaremos a confirmação acerca da exequibilidade

de sua proposta até as 15h.
17.989.977/0001-86 23/08/2022

14:43:07
Entendido, porém não colocamos no calculo a ida para a instalação. Porque na descrição do produto
diz: "kit contendo todos os elementos necessários (parafuso, buchas, etc) para permitir a perfeita

afixação na parede, suportando os dois vidros que compõem o quadro"
17.989.977/0001-86 23/08/2022

14:43:32
Podemos rever o valor da instalação, Sr?

Pregoeiro 23/08/2022
14:49:59

Para MOLDURAS PEREIRA LTDA - Sr. Licitante, é vedado ao Pregoeiro aceitar o aumento de valor
ofertado na fase de lances.

17.989.977/0001-86 23/08/2022
14:56:39

Me desculpe, Sr. Infelizmente, não consigo atender.

Pregoeiro 23/08/2022
14:58:38

Para MOLDURAS PEREIRA LTDA - Sr. Licitante, entendido.

Pregoeiro 23/08/2022
14:59:56

A proposta da empresa MOLDURAS PEREIRA LTDA será recusada tendo em vista que esta ofertou
preço inexequível, conforme relatado pela empresa no chat (23/08/2022 14:43:07).

Pregoeiro 23/08/2022 Para SUNSHINE ARTES EIRELI - Sr. Licitante, Em razão do disposto no art. 38 do Decreto



15:04:31 10.024/2019, solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta, é
possível?

33.633.305/0001-90 23/08/2022
15:08:23

Sr pregoeiro, os descontos oferecidos no preço final do pregão já está no limite maximo de nosso
custo! sendo assim, não conseguimos oferecer mais nenhum tipo de desconto, tendo em vista, os

quadros de vidros, deslocamentos, instalações e etc .. chegamos no maximo;
Pregoeiro 23/08/2022

15:10:16
Para SUNSHINE ARTES EIRELI - Sr. Licitante, entendido.

Sistema 23/08/2022
15:17:02

Senhor fornecedor SUNSHINE ARTES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.633.305/0001-90, solicito o envio do
anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 23/08/2022
15:17:06

Para SUNSHINE ARTES EIRELI - Sr. Licitante, solicitamos que seja inserida no Sistema Comprasnet a
proposta de preço final, adequada ao último lance ofertado (item 14 do Edital) e a Declaração do

Anexo III (item 13.10 do Edital), de forma a torná-lo disponíveis para visualização.
33.633.305/0001-90 23/08/2022

15:19:44
ok Sr pregoeiro, só liberar o anexo. até que horas consigo ?

Pregoeiro 23/08/2022
15:21:58

Para SUNSHINE ARTES EIRELI - O anexo já está aberto, o fim do prazo para envio é as 17:18h.

Pregoeiro 23/08/2022
15:22:38

Para SUNSHINE ARTES EIRELI - Caso o anexo não esteja disponível, favor informar para que eu
refaça a convocação.

33.633.305/0001-90 23/08/2022
15:27:09

ok, anexo esta disponivel sim. vou enviar

Pregoeiro 23/08/2022
15:29:12

Para SUNSHINE ARTES EIRELI - Sr. Licitante, estamos no aguardo.

Sistema 23/08/2022
16:07:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUNSHINE ARTES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.633.305/0001-90, enviou o
anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 23/08/2022
16:13:33

Srs. Licitantes, tendo em vista a aprovação da proposta apresentada pela empresa SUNSHINE ARTES
EIRELI, realizarei a aceitação no Sistema.

Pregoeiro 23/08/2022
16:19:02

Para SUNSHINE ARTES EIRELI - Senhor Licitante, Constatamos que a proposta enviada possui
valores unitários com 4 casas decimais nos itens 2 e 3. Solicito o reenvio da proposta com o devido

ajuste e o necessário arredondamento. Farei nova convocação.
Sistema 23/08/2022

16:19:17
Senhor fornecedor SUNSHINE ARTES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.633.305/0001-90, solicito o envio do

anexo referente ao grupo G1.
33.633.305/0001-90 23/08/2022

16:21:13
Sr, pregoeiro! do item unitario?

33.633.305/0001-90 23/08/2022
16:22:44

ou do valor global?

Pregoeiro 23/08/2022
16:25:50

Para SUNSHINE ARTES EIRELI - Prezado, do valor unitário, como contratação é por demanda, do
modo como está, é possível que o valor total de um pedido tenha fração de centavo. Como a

Administração precisa pagar exatamente o valor acordado, isso geraria um problema.
Pregoeiro 23/08/2022

16:27:32
Para SUNSHINE ARTES EIRELI - O senhor deve ajustar os valores unitário, com duas casas decimais,
sem aumentar o valor proposto para cada item. Por isso será necessário fazer um pequeno ajuste na

proposta a menor.
33.633.305/0001-90 23/08/2022

16:34:33
enviei somente o anexo 2 pois o anexo 3 já havia sido enviado Sr, qualquer detalhe a ser corrigido

estamos a disposição
Sistema 23/08/2022

16:35:06
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUNSHINE ARTES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.633.305/0001-90, enviou o

anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 23/08/2022

16:42:53
Srs. Licitantes, tendo em vista a aprovação da proposta apresentada pela empresa SUNSHINE ARTES

EIRELI, realizarei a aceitação no Sistema.
Pregoeiro 23/08/2022

16:47:51
Para SUNSHINE ARTES EIRELI - Sr. Licitante, numa consulta rápida aos documentos de habilitação

enviados, não encontramos atestados de capacidade técnica compatível com o objeto desta Licitação,
solicito sua manifestação a respeito.

33.633.305/0001-90 23/08/2022
16:54:32

Sr Pregoeiro, anexamos 2 atestados de capacidades técnicas atuantes no ramo de Quadros.
trabalhamos com todos os tipos de Quadros em geral, Quadros Com Moldura, Sem moldura, Quadros
Personalizados, dentre eles, Quadros de Vidros! temos pleno recurso para dar o suporte necessário

as necessidades do orgão pois somos especialistas no mercado,
33.633.305/0001-90 23/08/2022

16:57:41
caso haja necessidade podem visitar as nossas instalações, ou podemos levar uma amostra! também

temos uma Ata de registro no ramo de decoração e comunicação visual em andamento com o
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA CELSO SUCKOW DA FONSECA, se precisar podemos

anexar.
Pregoeiro 23/08/2022

17:08:35
Para SUNSHINE ARTES EIRELI - Sr. Licitante, encaminharei a justificativa para avaliação, no entanto,
pondero que há apenas 5 quadros nos atestados apresentados (objeto similar). Os demais itens são

placas e banners, que entendo não serem itens similares.
Pregoeiro 23/08/2022

17:08:49
Para SUNSHINE ARTES EIRELI - Ante o exposto, consulto se o Senhor possui outros atestados nos

moldes do item 13.9 do Edital, que possam ser apresentados a título de complementação.
Pregoeiro 23/08/2022

17:12:24
Para SUNSHINE ARTES EIRELI - Solicito apenas a manifestação sobre a existência outros atestados

que comprovem capacidade técnica JÁ CONSOLIDADA ANTES DA ABERTURA DO CERTAME. Caso seja
necessária, a convocação será realizada na abertura da próxima Sessão.

33.633.305/0001-90 23/08/2022
17:12:47

Outros a fim de complementação, não Sr

Pregoeiro 23/08/2022
17:14:14

Para SUNSHINE ARTES EIRELI - Sr. Licitante, entendido.

Pregoeiro 23/08/2022
17:15:18

Srs. Licitantes, a Sessão será suspensa, retornaremos amanhã (dia 24/08/2022) às 13h para
prosseguimento.

Pregoeiro 24/08/2022
13:00:08

Srs. Licitantes, boa tarde. Está reaberta a Sessão do Pregão Eletrônico 45/2022.

Pregoeiro 24/08/2022
13:00:53

Srs. Licitantes, a empresa SUNSHINE ARTES EIRELI será inabilitada em razão do descumprimento do
previsto no item 13.9, pois não apresentou Atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove(m) a

aptidão para desempenho, de forma satisfatória, de serviços similares ao objeto da presente licitação
em quantidade compatível com o exigido no item 13.9.1.1.

Pregoeiro 24/08/2022
13:02:14

Para SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI - Sr. Licitante, tendo em vista que, segundo sua proposta,
o Sr. Possui sede em outra UF, questiono: Vossa Senhoria tem ciência que os pedidos relativos à

contratação se darão conforme demanda e ao longo de 12 meses?
Pregoeiro 24/08/2022

13:18:34
Para SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI - Sr. Licitante, solicitamos que seja inserida no Sistema

Comprasnet, no prazo de 2 (duas) horas (ver item 12.9 do Edital), a proposta de preço final,



adequada ao último lance ofertado (item 14 do Edital).
Sistema 24/08/2022

13:19:05
Senhor fornecedor SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.637.053/0001-20, solicito o

envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 24/08/2022

13:19:24
Solicito que siga estreitamente o modelo do Anexo II para a ela elaboração da proposta final,

conforme preconiza a parte final do item 14.1.
Pregoeiro 24/08/2022

13:19:30
Para SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI - Solicito que siga estreitamente o modelo do Anexo II

para a ela elaboração da proposta final, conforme preconiza a parte final do item 14.1.
Pregoeiro 24/08/2022

13:19:55
Para SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI - O prazo para envio se encerra às 15:20h.

Pregoeiro 24/08/2022
14:28:39

Para SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI - Sr. Licitante, estamos aguardando o envio da proposta
ajustada e de sua manifestação. O prazo se encerra em 15:20h.

Pregoeiro 24/08/2022
15:21:33

A proposta da empresa SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI será recusada porque não atendeu a
convocação do Pregoeiro, conforme disposto na parte final do item 12.8 do Edital.

Pregoeiro 24/08/2022
15:22:24

Para JDL SERVICOS INDUSTRIAIS, NAVAIS E CIVIS LTDA - Sr. Licitante, Em razão do disposto no art.
38 do Decreto 10.024/2019, solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua

proposta, é possível?
Pregoeiro 24/08/2022

15:34:24
Para JDL SERVICOS INDUSTRIAIS, NAVAIS E CIVIS LTDA - Como não houve manifestação,

consideraremos que não há margem para negociar.
Pregoeiro 24/08/2022

15:37:26
Para JDL SERVICOS INDUSTRIAIS, NAVAIS E CIVIS LTDA - Sr. Licitante, identificamos no SICAF que
o ramo de atividade não é compatível com o objeto desta Licitação, descumprindo o disposto no item

7.1 do Edital. Solicito sua manifestação a respeito.
Pregoeiro 24/08/2022

15:43:33
Para JDL SERVICOS INDUSTRIAIS, NAVAIS E CIVIS LTDA - Sr. Licitante, aguardaremos sua

manifestação até as 16h.
Pregoeiro 24/08/2022

16:03:45
Srs. Licitantes, a proposta da empresa JDL SERVICOS INDUSTRIAIS, NAVAIS E CIVIS LTDA será

recusada, pois seu ramo de atividade não é compatível com o objeto desta Licitação, descumprindo o
disposto no item 7.1 do Edital. Solicito sua manifestação a respeito.

Pregoeiro 24/08/2022
16:12:19

Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - Sr. Licitante, Em razão do disposto no art. 38 do Decreto
10.024/2019, solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta, é

possível?
Pregoeiro 24/08/2022

16:28:50
Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - Sr. Licitante, aguardaremos sua manifestação até as

16:45h.
Pregoeiro 24/08/2022

16:46:11
Tendo em vista a falta de manifestação, entendemos que a empresa declinou da negociação.

Pregoeiro 24/08/2022
16:48:10

A Sessão será suspensa, retornaremos amanhã (dia 25/08/2022) às 13 horas para convocar a
proposta de preços da empresa ora vencedora do Certame e demais Atos que se fizerem necessários.

Pregoeiro 25/08/2022
13:00:15

Srs. Licitantes, boa tarde. Está reaberta a Sessão do Pregão Eletrônico 45/2022.

Pregoeiro 25/08/2022
13:01:08

Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - Sr. Licitante, solicitamos que seja inserida no Sistema
Comprasnet, no prazo de 2 (duas) horas (ver item 12.8 do Edital), a proposta de preço final,

adequada ao último lance ofertado (item 14 do Edital).
Sistema 25/08/2022

13:01:14
Senhor fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04, solicito o

envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 25/08/2022

13:04:04
Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - Solicito que siga estreitamente o modelo do Anexo II

para a ela elaboração da proposta final, conforme preconiza a parte final do item 14.1.
Pregoeiro 25/08/2022

13:04:18
Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - O prazo para envio se encerra às 15:02h.

Sistema 25/08/2022
13:24:44

Senhor Pregoeiro, o fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-
04, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 25/08/2022
13:46:00

Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - Sr. Licitante, solicito que reenvie a proposta seguindo
ESTRITAMENTE o modelo do Anexo II, conforme preconiza a parte final do item 14.1. Realizarei nova

convocação no Sistema.
Sistema 25/08/2022

13:46:10
Senhor fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04, solicito o

envio do anexo referente ao grupo G1.
34.603.346/0001-04 25/08/2022

13:51:58
Sr. Pregoeiro (a) solicitamos prorrogação do prazo de envio da proposta até amanhã dia 26/08/2022.

às 9:00.
Pregoeiro 25/08/2022

13:59:29
Sr. Licitante, informamos que o prazo da convocação para envio da proposta já foi cumprido por

Vossa senhoria. A nova convocação é necessária para instrução processual, mas se trata de mero
ajuste. Deste modo, não há óbice para envio no prazo solicitado.

Pregoeiro 25/08/2022
14:35:45

Srs Licitantes, eu, Pablo Almeida Silva, Pregoeiro-Substituto venho informar que diante de problemas
de conexão com o Sistema Comprasnet estamos suspendendo a sessão. Retornaremos amanhã, dia

26/08/2022 às 11 hs para prosseguimento.
Sistema 26/08/2022

07:48:40
Senhor Pregoeiro, o fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-

04, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 26/08/2022

11:00:47
Bom dia Srs. Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão. Meu nome é Heitor Ferraz e, como

Pregoeiro Substituto darei continuidade ao Pregão Eletrônico nº 45/2022, de acordo com o previsto
no parágrafo único do art. 2º da Portaria SGA nº 5/2022.

Pregoeiro 26/08/2022
11:08:50

Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - Sr Licitante, solicito correção na data da proposta
encaminhada nesta data via sistema.

Pregoeiro 26/08/2022
11:09:32

Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - Sr. Licitante, abrirei o sistema para envio da proposta
corrigida.

Sistema 26/08/2022
11:09:45

Senhor fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04, solicito o
envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 26/08/2022
11:12:58

Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - Sr Licitante, solicito aguardar nova instrução.

Sistema 26/08/2022
11:19:03

Senhor Pregoeiro, o fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-
04, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 26/08/2022
11:19:33

Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - Sr Licitante, além da correção na data, informada no
chat anteriormente, também será necessário os seguintes ajustes nos valores: a) Item 1: ajustar o
valor total do item para R$ 8.527,20; b) Item 3: ajustar o valor unitário do item para R$ 566,10 e o
valor total para R$ 3.962,70; e c) promover o ajuste no valor total da proposta conforme correções

apontadas
Pregoeiro 26/08/2022 Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - Ficaremos no aguardo do envio da nova proposta de



11:20:49 preço final.
34.603.346/0001-04 26/08/2022

11:22:07
Ciente

34.603.346/0001-04 26/08/2022
11:26:40

Favor reabrir para envio do anexo.

Sistema 26/08/2022
11:42:23

Senhor fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04, solicito o
envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 26/08/2022
11:43:36

Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - Sr Licitante, tivemos um problema de conexão. O
sistema foi aberto agora para envio da proposta.

Pregoeiro 26/08/2022
11:48:02

Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - Sr Licitante, lembrando que estamos no aguardo do
envio da proposta com os ajustes solicitados no chat data/hora: 26/08/2022 11:19:33.

Sistema 26/08/2022
11:54:02

Senhor Pregoeiro, o fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-
04, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 26/08/2022
12:08:32

Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - Sr. Licitante, houve um erro de digitação de minha parte
no chat data hora 26/08/2022 11:19:33, relacionada a correção do valor total do item 1, bem como

deixei de mencionar a correção necessária no item 2. Sendo solicito novo ajuste na proposta
conforme informado a seguir: (continua)

Pregoeiro 26/08/2022
12:14:10

Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - (continuação) a) item 1: ajustar o valor unitário do item
para total do item R$ 428,36 e o valor total para R$ 8.567,20; b) Item 2: ajustar o valor total do
item para R$ 7.120,96; c) ajustar o valor total da proposta em função das correções apontadas.

Desde já peço desculpas pelo eventual transtorno.
Pregoeiro 26/08/2022

12:14:56
Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - Farei nova convocação do anexo no sistema, para envio

da proposta.
Sistema 26/08/2022

12:15:08
Senhor fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-04, solicito o

envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 26/08/2022

12:24:43
Para R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - .

34.603.346/0001-04 26/08/2022
12:25:57

Ciente.

Sistema 26/08/2022
12:29:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.603.346/0001-
04, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 26/08/2022
12:35:42

Srs Licitantes, tendo em vista a aprovação da proposta de preço final da empresa R R COMERCIO E
MANUTENCAO LTDA, em sua última versão encaminhada, realizarei a aceitação no sistema.

Pregoeiro 26/08/2022
12:41:11

Srs Licitantes, a sessão será suspensa para análise da documentação de habilitação da empresa R R
COMERCIO E MANUTENCAO LTDA. Retornaremos hoje, dia 26/08/2022, às 13h30min, para

prosseguimento da sessão.
Pregoeiro 26/08/2022

13:35:54
Srs Licitantes, boa tarde! Está reaberta a sessão do Pregão 45/2022

Pregoeiro 26/08/2022
13:36:47

Srs Licitantes, a habilitação da empresa R R COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA foi verificada por meio
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, regularidade
fiscal/trabalhistas, e qualificação técnica, conforme previsão constante no item 13.3 do Edital,

(continua)
Pregoeiro 26/08/2022

13:37:16
(continuação) com exceção da regularidade junto a fazenda Estadual/Distrital, que foi obtida através

de consulta ao site da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
Pregoeiro 26/08/2022

13:38:22
Srs Licitantes, informo que a empresa R R COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA cumpriu com os

requisitos de habilitação previstos no item 13 do Edital.
Pregoeiro 26/08/2022

13:38:50
Srs. Licitantes, quem desejar ter acesso aos Documentos de Habilitação colhidos por este Pregoeiro

no SICAF digital deve enviar e-mail para pregoeiro.tcmrj@gmail.com. A solicitação poderá ser
realizada até às 14 horas desta data.

Pregoeiro 26/08/2022
13:39:54

Srs. Licitantes, aguardaremos até às 14 horas para prosseguimento do certame.

Pregoeiro 26/08/2022
14:03:31

Srs Licitante, apenas a título de registro, informo que não houve solicitação de envio de documento
via e-mail, na forma proposta no chat data hora 26/08/2022 13:38:50

Pregoeiro 26/08/2022
14:05:55

Srs Licitantes, realizarei a habilitação da empresa R R COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA no sistema,
com a abertura do prazo para manifestação de intenção de recurso.

Sistema 26/08/2022
14:06:25

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 26/08/2022
14:06:48

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/08/2022 às 14:37:00.

Pregoeiro 26/08/2022
14:48:02

Srs Licitantes, estamos encerrando a sessão. Agradecemos pela participação.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 23/08/2022
12:36:38

Abertura da sessão
pública

23/08/2022
13:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

23/08/2022
13:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

23/08/2022
13:38:28 Início da etapa de julgamento de propostas

Alteração equipe 25/08/2022
14:33:37

Pregoeiro Anterior: 10163949778-ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ. Pregoeiro Atual:
08473482700-PABLO DE ALMEIDA SILVA . Justificativa: Substituição temporária do Pregoeiro Titular.

Alteração equipe 26/08/2022
10:57:27

Pregoeiro Anterior: 08473482700-PABLO DE ALMEIDA SILVA . Pregoeiro Atual: 02871264716-HEITOR DA
SILVA FERRAZ . Justificativa: Ausência Justificada Pregoeiro Titular.

Abertura do prazo 26/08/2022
14:06:25 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 26/08/2022 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/08/2022 às 14:37:00.



14:06:48

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 14:48 horas do dia 26 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio.

 
HEITOR DA SILVA FERRAZ 
Pregoeiro Oficial

PABLO DE ALMEIDA SILVA
Equipe de Apoio

ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ
Equipe de Apoio

THIAGO CORREIA DO NASCIMENTO
Equipe de Apoio
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