
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO D -

UNICA - (RJ)

 

    Licitação: (Ano: 2013/ CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO

D / Nº Processo: 2012/000141)

 

     Às 15:02:18 horas do dia 04/03/2013 no endereço RUA PRIMEIRO DE MARCO, 33 -

CENTRO, bairro CENTRO, da cidade de RIO DE JANEIRO - RJ, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). JOSE VICENTE DE PAULA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

2012/000141 - 2013/001/2013 que tem por objeto Aquisição de 01 (um) netbook.

 

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook, conforme descrição tecnica do anexo I do edital

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 04/03/2013, às 15:51:49 horas, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook,

conforme descrição tecnica do anexo I do edital -  a situação do lote foi alterada para:

Data-Hora Fornecedor Lance

04/03/2013 14:03:00:334 TLS INFORMATICA LTDA ME  R$ 1.400,00

04/03/2013 15:14:36:654 FERA COPIADORA LTDA - ME  R$ 1.599,00

04/03/2013 13:43:29:130 ELETRONOGUEIRA LTDA-ME  R$ 1.600,00

04/03/2013 15:41:59:280 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN  R$ 1.875,00

04/03/2013 15:40:03:638 ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONICA LTDA  R$ 1.881,00

04/03/2013 15:37:19:279 MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA  R$ 1.892,00

04/03/2013 15:43:32:381 PORTARE TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA
- EPP  R$ 2.140,00

04/03/2013 15:21:48:285 R.M.S. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA  R$ 2.149,00

04/03/2013 15:10:53:389 INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME  R$ 2.400,00

04/03/2013 15:19:16:763 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
ME  R$ 2.900,00

04/03/2013 07:13:02:135 SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 3.000,00



arrematado. No dia 11/03/2013, às 18:11:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2013, às 18:11:36 horas, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook,

conforme descrição tecnica do anexo I do edital -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor: TLS INFORMATICA LTDA ME.. No dia 18/03/2013, às

17:28:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/03/2013, às 17:28:40 horas, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook,

conforme descrição tecnica do anexo I do edital -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor: FERA COPIADORA LTDA - ME.. No dia 21/03/2013,

às 14:17:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/03/2013, às 14:17:09 horas, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook,

conforme descrição tecnica do anexo I do edital -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor: ELETRONOGUEIRA LTDA-ME.. No dia 27/03/2013,

às 16:16:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2013, às 16:16:07 horas, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook,

conforme descrição tecnica do anexo I do edital -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor: AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN.. No dia

10/04/2013, às 15:40:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2013, às 15:40:07 horas, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook,

conforme descrição tecnica do anexo I do edital -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor: ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONICA

LTDA.. No dia 18/04/2013, às 14:15:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/04/2013, às 14:15:30 horas, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook,

conforme descrição tecnica do anexo I do edital -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor: MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA.. No

dia 19/04/2013, às 14:19:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/04/2013, às 14:19:31 horas, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook,

conforme descrição tecnica do anexo I do edital -  a situação do lote foi alterada para:



arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor: PORTARE TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS

LTDA - EPP.. No dia 19/04/2013, às 14:54:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/04/2013, às 14:54:04 horas, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook,

conforme descrição tecnica do anexo I do edital -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor: R.M.S. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS

LTDA.. No dia 19/04/2013, às 15:17:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/04/2013, às 15:17:59 horas, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook,

conforme descrição tecnica do anexo I do edital -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor: INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS

LTDA ME.. No dia 26/04/2013, às 16:27:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/04/2013, às 16:27:51 horas, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook,

conforme descrição tecnica do anexo I do edital -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor: FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

LTDA ME.. No dia 29/04/2013, às 18:10:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook, conforme descrição tecnica do anexo I do

edital - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 11/03/2013, às 18:11:35 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor - TLS INFORMATICA LTDA ME, no lote (1) - Aquisição

de 01 (um) netbook, conforme descrição tecnica do anexo I do edital. O motivo da

desclassificação foi: Deixou de apresentar os documentos listados nos itens 12.2.1(contrato

Social) e itens 12.2.2 (CNPJ, INSS, FGTS, CNDT, ICMS Receita Federal).

 

    No dia 18/03/2013, às 17:28:39 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor - FERA COPIADORA LTDA - ME, no lote (1) -

Aquisição de 01 (um) netbook, conforme descrição tecnica do anexo I do edital. O motivo da

desclassificação foi: Por não atender em sua proposta os seguintes itens:

1.8 (01 porta de USB 3.0);

1.9 (bateria de 6 células) e

1.12 (microsoft office home and business 2010), constantes no Anexo I do edital.

 

    No dia 21/03/2013, às 14:17:08 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE VICENTE DE



PAULA - desclassificou o fornecedor - ELETRONOGUEIRA LTDA-ME, no lote (1) -

Aquisição de 01 (um) netbook, conforme descrição tecnica do anexo I do edital. O motivo da

desclassificação foi: Por solicitação da arrematante por não atender especificações do edital.

 

    No dia 27/03/2013, às 16:16:05 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor - AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN, no lote (1)

- Aquisição de 01 (um) netbook, conforme descrição tecnica do anexo I do edital. O motivo

da desclassificação foi: Por apresentar especificação técnica em desacordo com o edital

sistema operacional.

 

    No dia 10/04/2013, às 15:40:06 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor - ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONICA

LTDA, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook, conforme descrição tecnica do anexo I do

edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificado por não enviar a documentação

conforme item 12.1 do edital.

 

    No dia 18/04/2013, às 14:15:30 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor - MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA, no

lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook, conforme descrição tecnica do anexo I do edital. O

motivo da desclassificação foi: Por solicitação da própria empresa MDD COMMERCE

IMPORT E EXPORT LTDA, por não atender ao item 1.11 (6 células de bateria).

 

    No dia 19/04/2013, às 14:19:31 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor - PORTARE TECHNOLOGY COMERCIO E

SERVICOS LTDA - EPP, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook, conforme descrição

tecnica do anexo I do edital. O motivo da desclassificação foi: Em atenção a solictação do

licitante, em razão do seu valor ofertado está acima do estimado, não sendo possível cobrí-

lo.

 

    No dia 19/04/2013, às 14:54:04 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor - R.M.S. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS

LTDA, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook, conforme descrição tecnica do anexo I do

edital. O motivo da desclassificação foi: Sr pregoeiro, nossa empresa não consegue chegar

no valor solicitado, pedimos desta forma o nosso declinio.

 

    No dia 19/04/2013, às 15:17:59 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor - INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS

LTDA ME, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook, conforme descrição tecnica do anexo I

do edital. O motivo da desclassificação foi: Sr. Pregoeiro, informo que nossa empresa não

consegue reduzir o valor para sua referência. Peço que seja desclassificada a nossa



proposta. Grato!.

 

    No dia 26/04/2013, às 16:27:51 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

LTDA ME, no lote (1) - Aquisição de 01 (um) netbook, conforme descrição tecnica do anexo I

do edital. O motivo da desclassificação foi: sr pregoeiro devido a impossibilidade de atender

o valor de referencia declinamos de nossa proposta,obrigado.

 

    No dia 29/04/2013, às 18:10:02 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE VICENTE DE

PAULA - desclassificou o fornecedor - SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (1) -

Aquisição de 01 (um) netbook, conforme descrição tecnica do anexo I do edital. O motivo da

desclassificação foi: Em razão de não atender a especificação técnica, no que se refere as 6

células de bateria.

 

    No dia 30/04/2013, às 15:25:18 horas, a autoridade competente da licitação - REGINA

CELIA VIEIRA FERREIRA - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da

alteração foi o seguinte: Tendo em vista que todas as licitantes foram desclassificadas por

não atenderem ao solicitado no edital (habilitação ou proposta técnica).

 

    No dia 30/04/2013, às 15:30:34 horas, a autoridade competente da licitação - REGINA

CELIA VIEIRA FERREIRA - substitui o Pregoeiro JOSE VICENTE DE PAULA.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

JOSE VICENTE DE PAULA

Pregoeiro da disputa

 

REGINA CELIA VIEIRA FERREIRA

Autoridade Competente

 

DAMIANA LOPES DELEGA MONTYJO

Membro Equipe Apoio

 

FERNANDA RIBEIRO TELES DE SOUSA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:

ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONICA LTDA



AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN

ELETRONOGUEIRA LTDA-ME

FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME

FERA COPIADORA LTDA - ME

INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA

PORTARE TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R.M.S. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA

TLS INFORMATICA LTDA ME


