
Pregão/Concorrência Eletrônica
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Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00054/2022

Às 13:00 horas do dia 24 de outubro 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 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 040/101461/2022, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00054/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Fornecimento, pelo período de 24 meses, de
serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo o
monitoramento remoto dos alarmes dos sistemas e subsistemas que compõem a infraestrutura do Ambiente Seguro/Datacenter (Sala-Cofre),
certificado conforme norma ABNT-NBR 15.247 para o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, conforme 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
Descrição: Instalação / manutenção / montagem - sala cofre / sala tele-presença / vídeoconferência
Descrição Complementar: Item 1 – Contratação de Manutenção dos Sistemas e Subsistemas que compõem a infraestrutura do Ambiente
Seguro/Datacenter (Sala-Cofre). 1.1 - Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva por 24 MESES. 1.2 - 1 Serviço de Recarga gás FM-200.
Conforme Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 605.033,1700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: GREEN4T SOLUCOES TI SA, pelo melhor lance de R$ 555.143,3800 e com valor negociado a R$ 545.151,0200 .

Histórico
Item: 1 - Instalação / manutenção / montagem - sala cofre / sala tele-presença / vídeoconferência

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
09.517.449/0001-04 A B AMARAL - BRIMOVEIS

REPRESENTACAO, COMERCIO
E CONSTRUCAO

Sim Sim 1 R$ 605.033,0000 R$ 605.033,0000 18/10/2022
21:06:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Manutenção dos Sistemas e Subsistemas que compõem a
infraestrutura do Ambiente Seguro/Datacenter (Sala-Cofre). 1.1 - Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva por 24 MESES. 1.2 -
1 Serviço de Recarga gás FM-200 
Porte da empresa: ME/EPP

03.698.620/0005-68 GREEN4T SOLUCOES TI SA Não Não 1 R$ 605.033,1700 R$ 605.033,1700 21/10/2022
15:38:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento, pelo período de 24 meses, de serviços de assistência técnica,
manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo o monitoramento remoto dos
alarmes dos sistemas e subsistemas que compõem a infraestrutura do Ambiente Seguro/Datacenter (Sala-Cofre), certificado
conforme norma ABNT-NBR 15.247 para o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, conforme condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 605.033,1700 03.698.620/0005-68 24/10/2022 13:00:01:033
R$ 605.033,0000 09.517.449/0001-04 24/10/2022 13:00:01:033
R$ 603.033,0000 09.517.449/0001-04 24/10/2022 13:25:00:233
R$ 555.143,3800 03.698.620/0005-68 24/10/2022 13:32:21:863
R$ 602.033,0000 09.517.449/0001-04 24/10/2022 13:34:48:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de propostas

24/10/2022
13:02:54 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 24/10/2022
13:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

24/10/2022
13:29:51 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

24/10/2022
13:29:51

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 603.033,0000 e R$
605.033,1700.

Encerramento 24/10/2022
13:34:52 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

24/10/2022
13:34:52 Item com etapa fechada encerrada.



Abertura do prazo -
Convocação anexo

24/10/2022
14:20:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor GREEN4T SOLUCOES TI SA, CNPJ/CPF: 03.698.620/0005-68.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

24/10/2022
14:50:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GREEN4T SOLUCOES TI SA, CNPJ/CPF:
03.698.620/0005-68.

Aceite de proposta 24/10/2022
14:57:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GREEN4T SOLUCOES TI SA, CNPJ/CPF: 03.698.620/0005-68, pelo
melhor lance de R$ 555.143,3800 e com valor negociado a R$ 545.151,0200. Motivo: Valor negociado
conforme chat.

Habilitação de
fornecedor

25/10/2022
14:06:37

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GREEN4T SOLUCOES TI SA, CNPJ/CPF: 03.698.620/0005-68,
pelo melhor lance de R$ 555.143,3800 e com valor negociado a R$ 545.151,0200.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 24/10/2022
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 20 itens

poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e
18:00. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 24/10/2022
13:03:22

Boa tarde Srs. Licitantes, meu nome é Alberto Paz e, como Pregoeiro, conduzirei o Pregão Eletrônico
nº 54/2022, do tipo menor preço por item, cujo objeto é manutenção de Sala-Cofre certificada

conforme norma ABNT-NBR 15.247, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. O certame terá início
com a análise das propostas recebidas.

Pregoeiro 24/10/2022
13:03:29

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

Pregoeiro 24/10/2022
13:04:22

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 24/10/2022
13:04:29

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 24/10/2022
13:04:34

(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 24/10/2022

13:05:34
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 24/10/2022

13:09:02
Srs. Licitantes será adotado, na fase de lances, o modo de disputa “aberto e fechado”, de acordo com

o art. 33 do Decreto 10.024/2019.
Pregoeiro 24/10/2022

13:09:14
Dentro de instantes será aberta a fase de lances.

Sistema 24/10/2022
13:10:01

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

Sistema 24/10/2022
13:10:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 24/10/2022
13:17:32

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 24/10/2022

13:23:14
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 24/10/2022
13:24:06

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 24/10/2022

13:29:51
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 603.033,0000

e R$ 605.033,1700 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:34:51 do dia 24/10/2022.
Sistema 24/10/2022

13:34:52
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores

convocados: R$ 602.033,0000 e R$ 555.143,3800.
Sistema 24/10/2022

13:34:52
O item 1 está encerrado.

Sistema 24/10/2022
13:35:22

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

Pregoeiro 24/10/2022
13:45:24

Para GREEN4T SOLUCOES TI SA - Sr. Licitante, aceita reduzir o valor da sua proposta em 5%, tendo
em vista que entendemos que há margem para negociação em relação ao valor ofertado em seu

último lance?
03.698.620/0005-68 24/10/2022

13:48:53
Sr. Pregoeiro, Boa tarde!

03.698.620/0005-68 24/10/2022
13:50:39

Infelizmente não conseguimos aplicar o desconto de 5%, considerando que já aplicamos desconto no
ultimo lance.

Pregoeiro 24/10/2022
13:53:46

Para GREEN4T SOLUCOES TI SA - Sr. Licitante, seria possível ofertar algum desconto adicional, ainda
que inferior aos 5% sugeridos?

03.698.620/0005-68 24/10/2022
13:55:10

Sr. Pregoeiro solicitamos um prazo de 15 minutos para verificar a possibilidade de redução, junto a
nossa diretoria.

Pregoeiro 24/10/2022
13:56:54

Para GREEN4T SOLUCOES TI SA - Sr. Licitante, aguardaremos o prazo solicitado.

03.698.620/0005-68 24/10/2022
14:09:14

Senhor Pregoeiro, demonstrando nosso total empenho e transparência, em resposta a vossa
solicitação de desconto, após reanálise junto a diretoria de todo o escopo envolvido no objeto desse



certame, visando um relacionamento saudável e de longo prazo, de forma a manter a excelência de
atendimento da nossa empresa...

03.698.620/0005-68 24/10/2022
14:09:30

...demonstrando mais uma vez nosso empenho em fechar negócio, conseguimos aplicar um desconto
de 1.79%, chegando no valor de R$ 545.151,02.

Pregoeiro 24/10/2022
14:17:04

Para GREEN4T SOLUCOES TI SA - Sr. Licitante, agradecemos o desconto ofertado.

Pregoeiro 24/10/2022
14:20:31

Para GREEN4T SOLUCOES TI SA - Sr. Licitante, solicitamos que seja inserida no Sistema Comprasnet
proposta de preço final adequada ao último lance ofertado (item 13 do Edital), após negociação, no

prazo de 2 (duas) horas, conforme item 11.9 do Edital.
Sistema 24/10/2022

14:20:38
Senhor fornecedor GREEN4T SOLUCOES TI SA, CNPJ/CPF: 03.698.620/0005-68, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 1.
Sistema 24/10/2022

14:50:40
Senhor Pregoeiro, o fornecedor GREEN4T SOLUCOES TI SA, CNPJ/CPF: 03.698.620/0005-68, enviou

o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 24/10/2022

14:56:08
Srs. Licitantes, tendo em vista a aprovação da proposta apresentada pela empresa GREEN4T

SOLUCOES TI SA, realizarei a aceitação no Sistema.
Pregoeiro 24/10/2022

15:00:53
Srs. Licitantes, tendo em vista a necessidade de análise detalhada dos documentos de habilitação,
suspenderemos a Sessão neste momento. Retornaremos amanhã, dia 25/10/2022, às 14h para

prosseguimento.
Pregoeiro 25/10/2022

14:00:11
Sr. Licitante boa tarde, está reaberta a sessão do Pregão 54/2022.

Pregoeiro 25/10/2022
14:04:56

Informamos que as impugnações encaminhadas pelas empresas GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA, VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA e FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA

LTDA aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 54/2022 encontram-se pendentes de julgamento
pela Autoridade Competente.

Pregoeiro 25/10/2022
14:05:17

Deste modo, proferiremos o resultado da fase de habilitação, no entanto não será realizada a
adjudicação do objeto até que haja decisão definitiva das impugnações interpostas.

Pregoeiro 25/10/2022
14:06:21

Srs. Licitantes, participamos que a empresa GREEN4T SOLUCOES TI SA cumpriu com as exigências
da etapa de habilitação (item 12 do Edital). Sendo assim, realizaremos, no Sistema, a habilitação da

citada empresa.
Sistema 25/10/2022

14:06:37
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 25/10/2022

14:06:59
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/10/2022 às 14:40:00.

Pregoeiro 25/10/2022
14:46:43

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

Pregoeiro 25/10/2022
14:49:07

A adjudicação não será realizada até decisão definitiva sobre as impugnações e caso alguma seja
deferida e a decisão alcance os procedimentos realizados neste certame, avisaremos em nosso site e

informaremos os próximos passos.
Pregoeiro 25/10/2022

14:49:35
Sessão encerrada.

Pregoeiro 31/10/2022
13:23:00

Srs Licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 31/10/2022
13:23:26

Conforme decisão publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro do dia 27 de outubro de
2022 (página 45), os pedidos de impugnação interpostos pelas empresas GLS ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA, VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA e FLASHX CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA, em face do edital do Pregão Eletrônico nº 54/2022, foram conhecidos, e
quanto ao mérito, julgados improcedentes, (continua)

Pregoeiro 31/10/2022
13:23:50

(continuação) sendo homologado na íntegra a decisão do i. Pregoeiro.

Pregoeiro 31/10/2022
13:24:11

Segue o link para acessar a decisão da Autoridade Superior do TCMRJ e o parecer da douta
Secretaria de Assuntos Jurídicos:

https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/16473/Impug%20Autoridade%20e%20Parecer%20SAJ.pdf

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 20/10/2022
13:50:20

Abertura da sessão
pública

24/10/2022
13:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

24/10/2022
13:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

24/10/2022
13:35:21 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 25/10/2022
14:06:37 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 25/10/2022
14:06:59 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/10/2022 às 14:40:00.

Alteração equipe 26/10/2022
11:48:00

Pregoeiro Anterior: 10163949778-ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ. Pregoeiro Atual:
02871264716-HEITOR DA SILVA FERRAZ . Justificativa: Ausência Pregoeiro Titular.

Alteração equipe 27/10/2022
11:35:38

Pregoeiro Anterior: 02871264716-HEITOR DA SILVA FERRAZ . Pregoeiro Atual: 10163949778-ALBERTO JOSE
MORAES BARROS RODRIGUES PAZ. Justificativa: Retorno Pregoeiro Titular

Alteração equipe 31/10/2022
10:06:50

Pregoeiro Anterior: 10163949778-ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ. Pregoeiro Atual:
02871264716-HEITOR DA SILVA FERRAZ . Justificativa: Ausência justificada Pregoeiro titular.

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 Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:26 horas do dia 31 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro
e Equipe de Apoio.



 
HEITOR DA SILVA FERRAZ 
Pregoeiro Oficial

FERNANDO DREI VALENTE
Equipe de Apoio

ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ
Equipe de Apoio

THIAGO CORREIA DO NASCIMENTO
Equipe de Apoio

Voltar   
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