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PREGÃO PRESENCIAL CRCRJ Nº 002/2014 

PROCESSO: 2014/000016 

OBJETO: O objeto do presente pregão é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE REDE E CABEAMENTO ESTRUTURADO. 

Às dez horas do dia quinze de abril de dois mil e quatorze, na sede do CRCRJ (Plenário Conselheiro 1 
Germano Pildervasser – “Gravatinha”) situado a Rua Primeiro de Março, n. 33, no Centro do Rio de 2 
Janeiro, reuniu-se a Equipe de Pregão, instituída pela Portaria CRCRJ n. 031/2014, a fim de realizar 3 
Pregão Presencial n. 002/2014. Foi aberta a sessão às dez horas e quinze minutos, com a presença de 4 
três licitantes. Deu-se início aos trabalhos de credenciamento das empresas We Production Consultoria 5 
e Sistemas Ltda – CNPJ: 39.123.138/0001-13, representada pelo sócio Wilson Gil de Paula; 6 
Newscon Teleinformática Ltda EPP – CNPJ: 02.469.680/0001-12, representada pelo procurador 7 
Marcio Barbosa de Lemos e Nware Solutions – CNPJ: 14.062.219/0001-20, representada pelo 8 
empresário Marcelo Henrique de Souza Monteiro. Em seguida foram analisadas as documentações, 9 
sendo credenciadas todas as empresas. As documentações foram distribuídas aos representantes para 10 
análises e vistos. Foram recolhidos os envelopes de habilitação e proposta de preços de todas as 11 
empresas. Aberto o envelope da proposta de preço da empresa We Production Consultoria e Sistemas 12 
Ltda, tendo a mesma ofertado o valor de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais). Aberto o 13 
envelope da proposta de preços da empresa Newscon Teleinformática Ltda EPP, tendo a mesma 14 
ofertado o valor de R$ 32.580,00 (trinta e dois mil, quinhentos e oitenta reais). Aberto o envelope da 15 
proposta de preços da empresa Nware Solutions, tendo a mesma ofertado o valor de R$ 27.600,00 16 
(vinte e sete mil e seiscentos reais). Aberta a etapa de lances os representantes das empresas deram 17 
seus respectivos lances, conforme quadro de etapas de lances, em anexo, rubricado por todos. O menor 18 
lance ofertado foi da empresa We Production Consultoria e Sistemas Ltda que ofertou o valor global 19 
de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais). Aberto o envelope de habilitação da empresa We 20 
Production Consultoria e Sistemas Ltda que após análise, a pregoeira não aprovou a documentação 21 
apresentada, tendo em vista que a empresa deixou de apresentar as certidões do ISS – item 9.2, letra “b” 22 
e Fazenda Federal – item 9.2, letra “f”, do Edital. De acordo com art. 43 da Lei Complementar n. 23 
123/2006, a empresa “deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 24 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição”, porém a empresa apresentou 25 
declaração informando que as certidões estão em fase de emissão e protocolo quanto ao pedido de 26 
certidão de ISS. Em seguida, foi aberto o envelope da empresa Newscon Teleinformática Ltda EPP, 27 
segunda classificada, que ofertou o valor global de R$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais). Após 28 
análise, a pregoeira aprovou toda a documentação apresentada, sendo distribuida para análise e visto, 29 
declarando-a vencedora. A pregoeira interrogou aos representantes das empresas sobre o interesse para 30 
interposição de recurso, tendo manifestado o representante da empresa We Production Consultoria e 31 
Sistemas Ltda que, segundo ele, alegou estar de posse das certidões vencidas e que a pregoeira não 32 
aceitou sua inclusão, em virtude de não constarem dentro do envelope de habilitação lacrado. A 33 
Pregoeira informou que conforme item 17.2 do Edital, o prazo de recurso é de 3 (três) dias. Considerando 34 
que o empresário da Nware Solutions declinou do interesse de interposição de recurso, seu envelope de 35 
habilitação foi devolvido. Lida a ata aos representantes e sem mais a tratar, às doze horas e dez minutos, 36 
deu-se encerrada a sessão. 37 
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